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SUNU~ 

Saym Okuyucu! 
Kurulu§uniuzdan bu yana okuyuculanm1za temel ve kaynak eser

lerin orijinallerini sunduk. 

Bunlar arasmda; 6 ciltlik (4.000 sayfa) Mecma'u't- Tefasir, 23 cilt-. 
lik (23.000 sayfa) Kiitiib-ii Sitte, 10 ciltlik (6.500 sayfa) el-Mebsut gibi 
islam ilimlerinin temeli olan tefsir, hadis, flk1h ilmine dair eserlerin 
Arap\!a metinleri bulundugu gibi, imam Gazali'den Seyyid Kutub'a 
kadar klasik ve c;agda§ dii§iiniirlerimizin 40'm iizerinde -gerek tercii
me gerekse te'lif- Tiirkc;e eseri de bulunmaktad1r. 

~imdi ise; Asr-1 Saadet'ten giiniimiize kadar ya§ami§ biitiin mii
fessirlerin gorii§lerini ihtiva eden ve dilimizde yazllmi§ tefsirlerin en bii
yiigii; «HADiSLERLE KUR'AN-I KERIM TEFSIRi))ni degerli okuyu
culanmiza sunmanm mutlulugu igindeyiz. 

insanlann yeryiiziind~ mutlu bir hayat sfumeleri i<;in gerekli diis-. 
tUrlan toplayan, insanlar igin hidayet rehberi olan yiice kitab1m1z 
Kur'an-1 Kerim Peygamberimize Arapga olarak indirildi. Peygamberi
mizden giiniimiize bir <;ok miifessir Kur'an-1 Kerim'in insanlar tara
fmdan iyice anla§Ilabilmesi i<;in gah§tl, gayret gosterdi. Bunlardan bir 
k1sm1 Kur'an-1 Kerim'i, Kur'an-1 Kerim ayetleri, Peygamberimizin ha
disleri ve sahabenin nakilleriyle tefsir ederek «Rivayet Tefsirleri))ni 
meydana getirdiler. Diger bir k1s1m ise islam kiiltiiriinde ve miisbet 
ilimlerdeki derin vukufiyetleriyle Kur'an-1 Kerim'i yorumlamaya <;a
h§tllar ve «Dirayet Tefsirleri))ni meydana getirdiler. Giiniimiize ka
dar her iki usUlde yaz1lm1§, % 90'1 Arapga olan bu eserleri giiniimiiz 
insammn ba§tan sona okumas1, yeteri kadar anlamasi miimkiin ol
madig1 gibi iilkemizin biiyiik bir kiiltiir degi§imi gegirdigi ve nesiller 
arasmdaki biiyiik anlay1§ ve kavram farklan bulundugu da inkan im
kansiz bir gen;ektir. Temel islam kiiltiiriiniin bir gok kelime ve kav
ramlan, yeni nesiller tarafmdan bilinmemektedir. Dini eserlerin bir
<;ogu gibi, dilimizde yaz1lm1§, yaymlanml§ Kur'an-1 Kerim tefsirlerinin 
\Ogunlug~ da yeni nesil tarafmdan yeterince anla§1lamamaktadu. Bi-
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zim amac1m1z bu eserlerin bir benzerini ne§retmek degil. Bugune ka
rlar Tiirkc:;emizde mevcut olmayan hem «Rivayet)), hem «Dirayet>> tef
sirini ihtiva eden anla§1hr Turkc:;eyle . haz1rlanm1§ ihtiyac:; duyula.n, 
eksiklikleri gideren yediden yetmi§e herkesin okuyup anlayabilecegi bir 
tefsir ortaya koymakt1r. 

«HADiSLERLE KUR' AN-I KERIM TEFSIRi)) haz1rlamrken kendi
sinden once gec:;en butiin rivayet tefsirlerini toplay1p degerlendirerek 
sahih gi:irdugu rivayetleri eserine alan biiyiik mufessir «ibn Kesir'in 
Tefsir el-Kur'an el-Azimlli tercume edildi. Buna ilaveten Asr-1 Saadet
ten bu giine kadar eser vermi§ yetm~§i a§km mufessirin eserleri tek 
tek gozden gec:;irildi. Farkh gi:irii§leri bulunan miifessirlerin gorii§leri 
iktibaslar yapllarak tercume edildikten sonra izah ba§hg1 altmda ese
re ilave edildi. Ancak tekrarlar almmad1. Boylece ba§lang1c:;tan gunii
muze kadar gelen «islam Mufessirlerinnin eserlerini bir araya topla
yan, ansiklopedik bic:;imde haz1rlanm1§, zengin malzemelerle dolu, zevk-

' le okuyacagm1z mukemmel bir tefsir· ortaya <;1ktl. 

Elinizdeki bu eserin guvenilir bir «Rivayetn ve «Dirayet» tefsiri ola
rak buyuk bir bo§lugu dolduracagma inamyoruz, 

Kag1t ve 1 bask1 giderlerinin ba§ di:indurucu bir h1zla yukseldigi, 
okuyucunun ahm gucunun azald1g1 bir ortamda yirmileri a§an cilt
lere yay1lmay1 israf kabul ettik. Bi:iylesine geni§ bir muhtevay1 yaz1 
karekterini kuc:;uk (10 punto) ciltlerde, sayfa alan ve say1lanm geni§ 
tutarak 15 cilde s1gd1rmay1 ba§ard1k. 

Bu eser §imdiye kadar yaymlanml§ tefsirlerde bulamad1gm1z, ge
nel anlamda Kur'an-1 Kerim ve Kur'an ilimlerini anlatan bir giri§ 
cildi ile 13 ciltlik Kur'an-1 Kerim tefsirinden ve islam mufessirlerinin 
hayatlanm, ya§ad1klan devrin i:izelliklerini ve Kur'an-1 Kerim'e ba
kl§ tarzlanm bulabileceginiz 1 ciltlik tefsir tarihinden ibaret olmak 
iizere ceman 15 ciltten olu§maktadlr. 

Eserin miikemmel bir bask1yla <;1kmas1 ic:_;:in hic:_;:bir fedakarllktan 
kac:;mmad1k, elimizden gelen titizligi gi:isterdik. Okuyuculanm1za her 
bak1mdan mukemmel bir eser sunmay1 gaye edindik. Ahm gucunun 
dii§iiklugunu gi:izi:inunde bulundurarak eseri iki cins kag1da bastrk. 
Herkesin istifade edebilmesini saglamaya c:;all§tlk. 

<;agn Yaymlan mensublan olarak; Iay1k olmad1gm11z halde bize, 
Kur'an-1 Azimii§§an'a boylesine hizmet imkam bah§eden Rabb1m1za 
sonsuz hamd ve senalar olsun. 
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Rahman ve Rahim olan Allah'm ad1yla. 

uDogrusu bu Kur'an en 
dogru olana gotiiri.ir." 1 

Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a. Salat ve selam olsun 
onun sevgili peygamberine ve o yiice peygamberin aline, ashabma. 

Giiniimiizde insanhgm biiyiik bir bunahm ge«;irdigi ve bu buna
hmm biitiin insanllgm mahvma vesile olacag1 ger«;egi iizerinde he
men hemen dogulu ve batlh aydmlann hepsi ittifak etmi§ bulunuyor. 
Gosterdikleri «;are birbirinden farkh da olsa; ister Allah'a inansm, is
ter inanmasm, ister materyalist olsun, ister maneviyata bagh bulun
sun dii§linen kafalar bu bunahmm diinyam1zm gelecegini tehdid etti
gini, degi§ik ifadelerle hayk1rmaktad1rlar. Marksistler ise bu buna
hmdan, ideolojileri adma bir pay pkarmaya «;ah§maktadlrlar. Dola
YlSlyla tarihin diyalektik yorumunun zorunlu geregi olarak; bunah
mm neticesinde insanhgm tamamen komiinist olacagm1 savunmakta
dirlar. Ekonomik konularda marksizme kar§l, fakat materyalist te
melde onunla ortak olan oteki gorii§lerin taraftarlan ise bu felaket
ten kurtulU§U degi§ik iktisadi «;6ziimlerde, kiiltiirel ve felsefi aklmlar
da aramaktadxrlar. 

Goriiliiyor ki; biitiin diinya ortada bir bunahmm bulundugunda 
miittefik, ancak bu bunahmdan kurtulu§ mevzuunda farkh teklifler 
one siirmektedirler. Ger«;ekte _ bu tekliflerin hi«; birisi, diinyam1z1 ic;i
ne dii§tiigii bu bunahmdan c;1karabilecek nitelige sahip degildir. Qiin
kii bu gori.i§lerden hic;birisi bunahmx her yoniiyle ve objektif olarak 

(1) tsra. 9. 
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ele allp ~Ikl§ yollanru gosterememektedir. Korlerin fili tarifi gibi, her
biri kendi a~1smdan bir ~are sunmakla meseleyi ~ozumledigini san
maktadir. Buna kar§Illk bu bunahmdan insanllg1 kurtaracak olan en 
buyiik dii§iince sisteminin mensublan, ne yaz1k ki kendi dii§iince sis
temlerini yeterince degerlendirip de kurtulu§ bekleyen insanllgm im
dadma ko§ma guciinden yoksun bulunmaktad1rlar. 

"' Temeline inmeye ~ah§tlg1m1z zaman, bu gunku bunahmm as1l 
sebebinin; ilim ve din mucadelesiyle ba§layan ve akllla vahyi birbiri
ne dii§man karde§ler haline getiren bat1h anlayi§ oldugunu soylemek 
miimkundur. Bilindigi gibi, Hiril'ltiyan dunyas1 orta ~agda akll dl§l bir 
inan~ sistemini insarihga kabul ettirmege ~ah§ml§tl. XII. as1rda, En
diiliis'te islam ilim ve dii§iincesinin Latin dunyasma terciimesiyle bir
likte geli§meye ba§layan pozitif ilimlere kar§l kilise kendi dogmalan
ru savunabilmek i~in bir tak1m engelleyici kararlar alrm§tl. Bunun so
nucunda ka.fir olduklan gerek~esiyle ibn Sina, ibn Rii§d, Gazzali gibi 
buyuk islam dii§iiniirlerinin eserlerini okuyanlan engizisyon mahke
melerine sevketmi§, bir klsmm1 da acimas1zca meydanlarda yakmi§tl. 
Batl dunyasmda ilim ile dinin -daha dogrusu H1ristiyanllgm- aras1 
gittik~e a~1lm1§ ve neticede ilmi ~ah§ma yapabilmek i~in dini dogma
Ian reddetmek gerektigi kanaatl hakim olmu§tU. Zaman zaman do
zajim artlran bu ~atl§ma, en sonunda ilmin zaferi ve kilisenin yenil
gisiyle neticelendi. Ve artlk ilim adam1 olabilmek i~in, dini inan~lan 
butuniiyle reddetmek gerektigi ilim adamlan arasmda bir mutearife 
haline geldi. Boylece Batl ilmi, gittik~e materyalistle§ti ve pozitiviz
min etkisiyle de busbutiin putla§tl. Kilise bir ta,klm mahkemeler ve 
yasaklama kararlanyla ilmi maglub edemeyecegini anlaymca onun 
verilerini kabullenmek geregini duydu ve XIX. yy.'m sonlarma dogru 
dini dogmalarla ilmi veriler arasmda bir dostluk munasebeti kurmay1 
denedi. i§te boylece yiizYihmlZlll ba§mda artlk dinin sahaSl ile ilmin 
sahas1 birbirinden tamamen aynlml§ oldu. 

Batlda H1ristiyanllkla, daha dogrusu Hiristiyanllgm kurumla§ml§ 
merkezi olan kilise ile, ilim arasmda cereyan eden bu 500 y1lllk muca
delede ilim, hakimiyeti elde edince bunu f1rsat sayan XIX. yy. mater
yalistleri ve dolay1s1yla pozitivistleri H1ristiyanllgm ilme kar§I tavnm 
butun dinlere te§mil ettiler. 

i§te bu gun insanllgm i~i~e bulundugu bunahmm temelinde kl
saca belirtmeye ~ah§tlg1m1z bu ilim ve din mucadelesi ve o ugursuz 
din ve ilim aymm1 yatmaktad1r. H1ristiyanhktan yakasm1 kurtarmt~ 
olan ilim, pozitif sahada biiyuk geli§meler kaydetti. insanhgm milyon
larca senede elde edemeyecegi sonu~lan k1sa zamanda ba§ararak fe
zanm fethini ger~ekle§tirdi. ilmi geli§meler sayesinde hayat standardt 
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yukseldi, insanlarm gelirleri arttl. Refah nisbeten topluma yay1lmaya 
ba§ladL Ama bir §eyi alip goturdu. Huzliru .. . insanm manevi dunya
smi altust ederek onu ba§Ibo§ bir . varhk haline getirdi. 

Bab medeniyetinin insanhg1 surukledigi felaketin boyutlanm, bu 
medeniyetin ~ocugu olan ve ac1lanm bizzat i~inde ya§ayarak gorup, 
bilahare musliiman olan Roger Garaudy §Oyle dile getiriyor: ,.-

uBatl bir kan§lk olayd1r. Ortaya koydugu kiiltur dayamks1zd1r. 
Bu kultur derin ~atlaklarla bolunerek par~alanmi§tir. Yuzy1llardan 
beri Bat1, Greko- Romen ve Yahudi- H1ristiyan turunde ikili bir mi
rastan sozediyor ... 

Toplarla donat1lmi§ Avrupah fatihlerin hayatma k1yd1klan mil
yonlarca Amerika yerlisinin yanmda Timur'un isfahan sava§mdan 
sonra 70.000 kelleyi ustuste koyarak diktigi piramitin ne degeri var
dir? Bu olay 10 veya 20 milyon afrikahy1 yerinden oynatan buyuk 
y1k1mm yamnda ne anlam ta§Ir? 1980 y1lmda silahlanma yan§mda 
450 milyar lira harcayan, e§itlik ilkesi tammayan all§- veri§ oyunlan 
yuzunden aym Yil III. dunya Ulkelerinde 50 milyon insanm hayat1m 
kaybetmesine yol a~an Batmm gunumuzdeki hegomonya bi~imine ne 
isim vermeli? Eger ge~ip giden zamanl~r binlerle Ol~Ulecek olursa Bab, 
tarihte goriilmemi§ en buyuk canidir. Bu gun Bat1, ortak tammayan 
iktisadi, siyasi v~ askeri gucuyle kendi geli§me inodelini herkese zorla 
kabul ettiriyor. Bu model, uzerinde ya§adiglffilZ gezegeni toplu inti
hara dogru suruklemektedir. Zira bir taraftan insanlar arasmdaki e§it
sizlikleri bir daha hi~bir zaman kapanmamak uzere geni§ u~urum
larla geni§letirken, diger . taraftan her ya§ayan dtinyalmm ba§I iize
rine 5 tonluk bir · patlaYJCI madde atarak son kalan limit kmntllan
m da ortadan kaldirmi§tlr. Bir §eyi daha ogrenmenin zamam gelcti: 
Batmm bu hayat gorii§ii insanlan amans1z bir hayat veya acele blr 
Olume dogru gotururken aym zamanda kendi kendisini dogrulamak 
maksad1yla yine i~inde olum korkusu ta§Iyan bir kultur ve ideoloji 
modeli haz1rlamaktad1r. <;arpilm!§ bir tabiat anlayi§I bu. Onu kendi 
mahm1z say1yor ve istedigimiz gibi kullanma ve harcama hakkma sa
hip oldugumuzu dii§iinuyoruz. Roma hukuku da boyle dii§iinuyordu. 
Bu tahrib ve harcamay1 yeryuzunde hi~bir tabii zenginlik kalmaym
caya kadar surdurmek niyetindeyiz. DiinyaYJ bir ~op tenekesine ~e

virmeye yemin etmi§iz. Kaynaklan sonuna kadar tahrib ederek, her 
taraf1 yak1p YJkmaya yonelik bu yoldan bizi hi~ kimse geri ~evire
mez ... Gelecege kar§I hi~bir limit beslemeyen bir anlaYI§ dogmu§tur. 
Buna gore; gelecek ya§anan zamamn saYJsal fazlahgmdan ba§ka bir 
§ey degildir. Degi§ecek hi~bir §ey yo}ttur. insan i~in bir ama~ yahut 
tann i_~in bir hareket soz konusu degildir. Sonsuzluk!ara dogru uza-
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nan tutkumuzu geni§leterek bizim hayat1m1za anlam kazand1racak, 
yahut bizi t>liim yolundan geri ~evirecek hi~bir §ey yoktur. Diinyada 
yeni bir kiiltiir diizeni dogmad1k~a, yeni bir· ekonomik diizen de dog
mayacaktlr. Diinyanm yeni kiiltiir diizeni Batl hegemonyasm1 yika
rak insani bir projeyi ger~ekle§tirmek iizere yeryiiziinde her ulusun 
ahenktar katkllan ile §ekillenecek ortak bir diizene ge~mek ' demektir. 
Medeniyetler aras1 diyalog §imdi her zaman oldugundan ~ok daha zo
runlu bir durum kazanmi§tlr. Bu bir hayat meselesidir. Alarm zilleri 
~alrm§tlr. Belki zaman ge~mi§tir bile. Ya§adig1m1z ~agda hayati onem 
ta§Iyan as1l konu§ulacak konu, heniiz somiirgeciligin art1klarmdan 
kurtulamami§ bir kapitalizm, yahut sonu gelmeyen sava§lar veya bi
zim Batl uygarhg1m1zm son krizleri degildir. Gosterdigi aym ~izgi iize
rinde geli§mesini siirdiirecek aym kapitalist Batl gibi kendi halkmm 
somiiriiciisii kesilen III. diinya iilkelerinde bask1 ve somiirii odaklan 
kuran, silahlanma, teror ve hegomonya yan§mda ortaklarmdan hi~ 

de a§ag1 kalmayan Sovyet modeli Sosyalizm de degildir. Ya§ad1~rmz 
~agda asll konu§ulacak konu; Batmm bir tiir intihar anlamm1 ta§I
yan efsanevi geli§me ve biiyiime ideolojisidir. Bu ideoloji bilim ve tek
ni:Kte yani imkanlann s1raya konmas1 ve kuvvet kaynag1 ile hikmet 
yani hayatm sonu ve anlamm arasmda meydana gelen derin bo§luk
tan dogmu§tur. Bu ideoloji insanlara insanhklanm unutturacak bir 
egoizm a§Ilar. Dii§iinceyi a§ma, yani ge~mi§in korkusundan ve zama
mn kayg1smdan kurtularak heniiz bilinmeyen gelecege dogru uzan
mayl ve bu gelecegi yaratmaya ~aba harcamay1 imkans1z k1lar. Bu dii
§iince insanlan toplum halinde ya§ama duygusundan uzakla§tlrarak, 
aram1zda ya§ayan herkesin digerlerinden sorumlu oldugunu unuttu
rur. Boylece diinyada varhk siirdiiren her kadm, her erkek, her ~o

cuk i~in ilim ve teknigin ekonomi politika ve kiiltiiriin biitun kaplla
nm a~arak onlarin tum insani zenginliklerini ortaya koymalarma ve 
yaratlci gu~lerini harekete ge~irmelerine engeldir. Ka~mlan tarihi fir
satlan ve Batl insanmm kaybettigi ol~iilerin kar§Ismda bugun bize 
dfiljen gorev, Dogu ve Bati medeniyetleri arasmda yeniden diyalogu 
kurabilmeyi ba§armak ve Batmm kahredici monologuna bir son ver
mektir.»1 

Bu unlu d\i§\inur Bati medeniyetinin bugun insanhg1 goturdugu 
felaketli u~urumu da §oyle anlat1yor : 

«<sfahan'I ele ge~irdikten sonra Timur'un 70.000 insan kellesini 
iistiiste koyarak koca bir piramid in§a etmesi i~in herhalde gunlerce 
ugra§masi gerekirdi. Hire>.§ima'da ise ~ym sonu<; bir ka~ dakikada alm-

(1) Roger Graudy, fsliim'm Vaadettikleri, 16 · 19; Tiirkce cev. Nezih Uzel. ist. 1983. 
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ffil§tlr. Bu olay ba§ dondtirticti bir bilimsel ve teknik ilerlemedir. Dtin
yamizm uzerinde §U anda Hiro§ima bombasmm 1.000.000 kere daha 
fazlasma e§it ntikleer patlaYICl madde vard1r. Bu ol~ti yerktiresinde 
ya§ayan her insan ba§ma 5 ton klasik patlay1c1 madde demektir. Bu 
da bir ba§ka bilimsel ve teknik geli§medir. Ve geli§me durdurulamaz ... 
Ye§il devrim ve mucize yaratan Ekim sistemleriyle Gtiney Dogu Asya'
da be§ ylldan beri pirinc;: ziraatl acaba nas1l bir §ekilde geli§iyor? U~tin
cti dtinya tilkelerinde Batlhlar tarafmdan uygulanan geni§ toprak stir
me metodlanyla en ince pirinc; tarlas1 kayboluyor. Batmm daha fazla 
enerji ytikti ta§Iyan kimyevi gtibreyi sati§a <;:1kard1g1 s1rada III. dtin
yamn gittikc;:e daha fazla borca batan petrolstiz iilkeleri bunu satm 
alacak gtic;: bulamami§lardir. Batlmn ormanc1hk ve mono ktilttir tek
niklerinde elde ettigi geli§me sonucu Himalaya daglarmm etekleri or
manslz kalmi§tlr. Banglade§'i su basrrll.§, sahilde a~hk ba§lami§tir. Bi
limsel ve teknik geli§me 1980 de rekor bir seviyeye ula§ml§ ve dtinya
da o y1l 50.000.000 ki§i a~hktan olmti§ttir. Bu rakam 5 y1l sonra 
85.000.000'a ula§acaktlr . .. . Ve geli§me durdurulamamaktadir ... Batmm 
geli§me modelinin bir hilkat garibesi ve tarihi bir hastahk oldugu aca
ba ne zaman anla§Ilacak? ... » 1 

Batl Medeniyetinin insanhga takdim ettigi en btiytik hediye 
Garaudy'ninde belirttigi gibi btiytik sava§lar, ekonomik ve ruhi buna
hmlar, siyasi ve sosyal krizlerdir. Bu krizler sonucu dtinya iki cihan 
sava§Imn sanc1lanm ~ekmi§ ve bir yandan dtinyanm az geli§mi§ k1s- ·• 
m1 stirekli ate§' hattma suriilurken, diger yandan da buyuk bir k1sm1 
korkun~ bonbard1man tehlikeleriyle yuzytize gelmi§ bulunmaktadlr. 

Ne yaz1k ki irnanhg1 Bat1 medeniyetinin suruklemi§ oldugu bu 
felaketli uc;:urumdan kurtarabilme gucune sahip yegane dunya goru
§U olan islam gtin~muzde en zor donemini ya§amaktadlr. Gerek men
sublan tarafmdan iyice anla§lhp degerlendirilememi§ olmasl, gerekse 
du§manlan tarafindan her bak1mdan du§manca bir saldm hedefi ha
line getirilmi§ olmas1, islam1 dtinya konjonkturunden uzak bir nokta
ya itmi§tir. 

Bilindigi gibi, Hac;:h sava§lanmn acimasiz sald1nsi ve bilhassa Mo-· 
gol istnasmm her bak1mdan yik1c1 ve mahvedici hucumlan netice
sinde islam dtinyasmm fikir kaynaklan kurutulmaya c;:ah§Ilmi§tlr. Boy
Ieee Selc;:uklu ve Osmanh donemleri boyunca islam dunyas1 siirekli sa
va§ ve saldin alam olarak se~ilmi§ bu sebeple fikri sahada yapllmas1 
gereken faaliyetler daha c;:ok askeri alanlara teksif edilmi§tir. Fikri 
alandaki durgunluk bir kac;: ylizyll sonra islam cemiyetini buyuk bir 

(1) Roger Garaudy, A.g.e. , 86 - 87. 
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ata.let ic;ensme itmi§, neticede de geli§me imkanlarmdan yoksun bl
rakmi§tlr. Bir sure sonra islam diinyasmm en biiyiik dinamizm kay
nagi olan ilim yuvalan ~agm degi§en §artlarma ayak uydu.ramaz du
ruma gelmi§ler ve belirli sahalarm dl§mda hayat ile ilgilerini kesmi§
lerdir. Buha bagh olarak islam toplumu; uzun siiren bir durgunluk 
donemine girmi§tir. Kendi di§mdaki geli§me ve ilerlemelerden haber
siz, ic;ine kapah bir taplum hayat1 siirmeye ba§lami§tlr. Diger taraf
tan Bat1; aym donemlerde islam dii§iincesinin terciimeler kanahyla 
verdlgi enerji sayesinde ilmi ve teknik alanda buyiik ba§anlar elde et
mi§tir. Ronesans hareketiyle birlikte de Bat1 her alanda dunyaya ege
men olmanm keyfini c;1karmaya ba§lami§tlr. islam dunyas1, uzun yil
lar Bat1daki bu geli§melerden asla haberdar olmadlg1 gibi, surekli bir 
savunma psikolojisi ic;erisinde kendi dl§mdaki diinyaya ilgisiz kalml§
tlr. Ancak sanayi devriminin gerc;ekle§tirilmesini muteakib surekli 
maglU.biyete duc;ar olmanm verdigi eziklikle islam diinyas1 Batldaki 
geli§melere ilgi duymaya ba§ladL Ve boylece islam iilkeleri Batl prob
lemiyle yiizytize geldiler. Ve bu kar§lla§ma miislumanlar bak1mmcian 
bir §Ok tesiri icra etti. Bat1dan neyin ahmp neyin almmamas1 gerek
tigini iyice kararla§tlrmadan yeti§tirilmek uzere Batlya elemanlar gon
derildi. 

Ba tmm ilim ve teknigini almak uzere gonderilmi§ olan bu ele
manlar, iilkelerine Bat1 hayram olarak dondiiler. Geleneksel anlam
da islami ve milli degerlerini muhafaza eden biiyuk halk y1gmlan bu 
taklidc;ileri tepkiyle kar§1lad1. Boylece islam diinyasmda yepyeni bir 
c;ati§ma alam zuhur etmi§ oluyordu. ilim ve tefekkiir yerine; «eski- ye
ni, Dogu- Batl,: ilerici- gerici» gibi bir tak1m yaftalan esas alan ve 
temelde kendi iilkelerinin degerleriyle ters dU.§mU§ ki§ilerle, kendi de
ger.lerinden nelerin ya§amas1, nelerin at1lmas1 gerektigini tam ve §Uur
lu olarak ay1rd edemeyen iki z1t kutub ortaya <;lktl. 

Teknik ve ilmi sahada ba§ dondiiriicii geli§melerin sonucunda guc;
lenen materyalizm ve pozitivizmin etkisiyle islam diinyasma kurtulu§ 
rec;eteleri haz1rlayan bir tak1m dii§U.niirler; islam iilkelerinin kurtulu§ 
yolunun Bati,YI oldugu gi,bi taklitten gec;tigini ve butun kurumlanyla 
A vrupay1 ornek almad1kc;a ilerlemenin imkans1z oldugunu savunma
ya ba§lad1lar. Gerc;ekten tutarh bir c;oziim getirememi§ olduklan ic;in 
eski degerlere bagll kitleler tarafmdan reddedildiler. Buna kar§lhk bii
yiik halk kitlelerini pe§inden siiriikleyeri ve dini makamlan elinde bulun
duran ki§iler ise mes'eleyi din, ilim ve teknoloji mes'elesi halinde ele 
almaktan c;ok bir din ve medeniyet mes'elesi olarak ele almayr tercih 
ettiler. Dolay1s1yla kendi koklu medeniyetlerini, detaylanm idrak et
mekten uzak da olsa dini sevk-i tabii ile ustiin bir medeniyetin men-

su~ 

dll' 
lii 
ya ' 
mii 
llUJ 

Ian 
deg 
da 
§UU 
bir 
ba§ 
dali 
ort 
ald 

dii§ 
§1 (j 

his~ 

ort~ 

tiin 
de~ 
ri 1 
sa 
Dog 
ett· 
risiJ 
dak1 
imt 
ziile 
yiiz 

§ar~ 

kaf~ 

tarl1 
ins a 
Ve 

don 
rna 
cu I 



:n
ne 

~t-

ONSOZ XXV 

sublan olduklanm kabul ederek Batt medeniyetine kar§I tav1r takm
dllar. Batlya kar§l takmllan bu tav1r, bir sure sonra Batmm her tiir
lii faydah ve faydas1z bilimlerine de - te§mil edildi. Neticede Hlristi
yan- islam, . Hac; ve Hilal miicadelesi, Batl kaynakh her fikre kar§I 
miicadele halini ald1. iki tarafm da kendince hakh gerekc;eleri bulu
nuyordu. Ancak bunun ortasmdan giiniimiizde dahi tartl§masl yapl
lan III. bir yol olup olmad1g1 pek tartl§Ilmaml§tlr. Batldan gelen her 
degere kar§l c;1kmakla Bat1dan gelen her degeri kabul etmek arasm
da netice itibariyle pek onemli bir fark yoktur. c;unkii her ikisi de 
§Ulirlu bir muhasebeye dayanmamaktad1r. Ve her ikisi de sonunda a§m 
bir fanatizm ic;erisinde muhalifini inkar edecek bir kavga ortammdan 
ba§ka bir §ey meydana getirmez. Bu miicadele XX. yy.m ba§mda c;ok 
daha §iddetlendi. Ulkemizde ozellikle Fikret'le Akif'in tartl§malarmda 
ortaya «;1ktlg1 gibi; en sonunda bir islam ve Batl miicadelesi §eklini 
ald1. 

Batmm da biiyiik destegi ile en sonunda islam iilkelerinde Bat1ll 
dii§iince her alanda soz sahibi oldu. Sahipsiz ve korumas1z kalan kar
§1 dii§iince ise her alanda susmak veya kabuguna c;ekilmek zaruretini 
hissetti. Batl dii§iincesinin hakimiyeti He birlikte yepyeni bir durum 
ortaya «;Iktl. Art1k eskinin §Ulirsuz da olsa cemiyeti ayakta tutan bii
tiin degerleri birbir sokiiliip at1hrken, yerine Bat1dan a~tarma sun'i 
degerler yerle§tirilmeye c;ah§Ildl. Fakat toplumun biinyesi bu degerle
ri kabul etmedi. Boylece islam iilkelerinde belirli karakter yap1sma 
sahip iki onemli kitle kar§l kar§lya ya§amak zorunda kald1. Batl ve 
Dogu arasmdaki bu miicadele giiniimiizde de hala s1cakhgm1 devam 
ettirmektedir. Ne varki islam diinyas1 bu Dogu- Bat1 miicadeiesi i<;e
risinde birbirine girip dururken, Batl siyasi, sosyal ve ekonomik alan
daki ba§arilanm devam ettirip diinyamn soz sahibi biricik giicii alma 
imtiyazmt korudu. Giiniimiizde de islam diinyas1 hala bu ikilemin c;o
ziilememi§ olmasmm verdigi ac1lar, s1kmtllar ve buhranlar ic;erisinde "' 
yiizmektedir. 

Bu giin insanhk bir kurtanc1 beklemektedir. Bu kurtanc1 degi§en 
§artlan ic;erisinde insamn biitti.n dii§iince diinyasm1 ku§atan ve onun 
kafasmda yer eden biitiin problemleri objektif, dengeli, uyumlu ve tu
tarh c;oziimlere kavu§turan bir d_iinya gorii§ii ve fikir sistemidir. i§te 
insanhk boyle bir fikir sisteminin hasreti i~erisinde bulunmaktadtr. 
Ve bu hasreti giderecek tek tutarh dii§iince de islam dii§iincesidir. 

insanhk ve yeryiizii giiniimiizde islama en c;ok muhtac; oldugu bir 
donemi ya§amaktadtr. Giiniimiiz insam, islam'm kurtanc1 sadasmdan 
mahrlill!_ oldugu ic;in, batakhkt~n kurtulu§U ya alkolde, ya uyu§turu
cu maddede ve buna ~ bagh olarak ta ortaya «;1kan -liiks hayat ya§ama 
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ozlemleriyle ko§tugu dans pistlerinde ve diskoteklerde aramaktadlr. 
Ama ruhunun derinliklerinde yereden bo§lugu bu yolla da doldurama
digi i~in en son durak olarak intihan se~mektedir. Refah ve ekono
mik kalkmma ile birlikte yiikselen intihar grafikleri medeni denilen 
alemin oniine bu korkun~ manzaray1 sermektedir. Fakat bu durum
la yiiz yiize gelen 0 alem, ger~egi ikrar etmek yerine yine kurtUlU§U 
bir ba§ka yolla inkarda aramaktadir ve bu geli§melerin bunun psiko
lojik sosyolojik motivlerini ara§tlrdigmi soyleyerek hakikatl ~arplt

maktadir. <;arp1tmak ne demek, ger~ekle kar§Ila§maktan korkup ka~-. 

maktad1r. 
Yiizyll1m1zm ilk ~eyreginde bu ger~egi ~ok yakmdan gormii§· olan 

biiyiik §air Muhammed ikbal, yamk nefesleri 1st1rab ve heyecan dolu 
m1sralan ile miisliimanlan siirekli uyarmi§ ve Kur'an'a donmeye ~a
glrffil§tlr. 

«insanhk Frengin (Avrupalmm) elinden inim inim inledi. Hayat 
onun yiiziinden huzura kavu§amadL 

0 halde ey §ark milletleri, ne yapmahd1r ki §ark tekrar aydm-
hga kaVU§SUn. . 
· §ark'm kalbinde bir inkilap goriiniiyor. Art1k gece sona erdi, gii-
ne§ yiikseldi. 

A vrupa kendi k1hc1 ile kendini bogazlad1. <;iinkii dine yiiz ~evirdi. 
0, kuzu postuna biiriinmii§ bir kurttur. Pusuda kuzu bekler. 
insan onun yiiziinden mii§~iiller i~indedir. insanh~n i~inde ka-

nayan gizli dert onun yiiziindendir. 
insanhk onun nazarmda bir su ve c;amurdur. (Maddeden ibaret

tir) Hayat kervammn konak yeri (bir gayesi) yoktur. 
Her gorqiigiin §ey Hakkm nurlarmdan viicud bulmu§tur. Biitiin 

e§yanm varhk sebebi Hakkm s1rland1r. 
Her §eyde Hakkm ayetlerini (alametlerini) goren insan hiirdiir. 

Bu hikmetin ash Kur'an-1 Kerim'deki «Unzur» (gor ve dii§iin) hiik
miidiir. (emridir) 

imanh kul, bu hiikme inkiyad ederek daha bahtiyar, insanlara 
kar§l da daha merhametli olur. 

ilim maddesini aydmlattlk~a gonlii daha ziyade Allah'tan korkar. 
Madde ilmi bizim toprag1m1Z1 al,tm haline getiren kimyad1r. Ya

Zlk ki bu ilim Frenge ba§ka turlii te'sir etmi§tir. 
Onun akh ve fikri giizelle ~irkini ayudetmek. Gozii ya§armaz, 

kalbi ta§ gibidir. 
ilim omm yiiziinden rezil riisvay olmu§tur. Cebrail onunla arka

da§hk ettigi i~in §eytan olmu§tur. 
Frenklerin ilminin omuzunda kill~ vard1r. Biitiin gayretini insan

hgl mahvetmege sarfeder. 
iiHn .ve hiiner a§kl bu hayu ve §er dunyasmda al~aklarla anla

§amaz. 
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Ah, bu frenkten ve onun usul ve kanunlarmdan, ah onun dine ya~ 
banc1 olan tefekkurunden. 

Hak bilgisini sihirbazhk olarak ogrettiler, sihirbazllk degil katir
lik ogrettiler. 

Her taraftan yuzlerce fitne hucuma gec;iyor. E§kiyanm · elinden kl-
hcl al. · 

Ey cam tenden ayn bilen, bu dine yabanc1 terbiyenin buyusunu 
boz. · 

Onun tenine §ark ruhunu tiflemek laz1md1r. Ta ki mana kilidini 
o anahtarla ac;sm! 

Gonlun hukmu altmda olan Ak1l ilahidir. Gonlun hukmu altma 
girmeyen ak1l ise §eytanidir. 

Avrupa ·kanunu hie; tereddutsuz kuzuyu kurda helal etmi§tir. 
Dunyaya yeni bir §ekil vermek lazimdir. Kefen h1rs1zlarmdan ne 

umulur? 
Cenova'da (Cemiyet-i Akvam) hile ve desiseden ba§ka ne vard1r?. 

Bu koyun senin, o koyun benim diye menfaat payla§Iyorlar. 
Sozle ifade edilemiyecek kurnazhklar... Dtinyalar kadar peri§an

hk, ke§meke§ ve fitne. 
Ey renge ve §ekle esir olan, bundan temizlen: kendine inian et, 

Frengi inkar et. 
Kalk milletlerin mti§ktillerini hallet! Frenk sevdasm1 gonl\inden 

uzakla§tlr. 
§ark nizam ve cemiyeti tarzmda bir tarz ve nizam ortaya koy ... 

Kendini Ehrima'mn (§er mabudu) elinden kurtar. 
Frengi, onun neler yapt1gm1 bilirsin! Ne zamana kadar Frengin 

zunnarma (rahiplerin bellerine bagladlklan . kemer) bagh kalacaksm. 
Yara ondan, ne§ter ondan, igne ondan ... Irmaklar gibi kamm1z 

ak1yor yine ondan §ifa umuyoruz. · 
Padi§ahhgm (emperyalizm) ne derece kahredici oldugpunu bili-

yorsun! Bizim asnm1zda bu kahn yapan ticarettir. ' 
Dukkan tezgahl taht ve tacm ortag1d1r. Ticaretten menfaat, em

peryalizmdeki harac;t1r. 
Aym zamanda ticaret te yapan o emperyalizmin haYir dilinden 

d\i§mez · ama ic;i §er doludur. 
Eger sen onun hesabm1 dogru bilirsen, senin pamuk bezin onun 

ipeginden daha yumu§aktlr. 
Onun dukkamnm onunden ona muhtac; olmadan gee;. Kl§ dahi 

olsa ondan kurk satm alma. 
0 hie; harbe luzum hissetmeden oldurur. Onun makinas1 donduk

c;e olumler sac;ar. 
Sen kendi hasmm onun hahsma degi§me, Piyadeni (satranc;ta 

Paytak) onun ferzin (kale) ine degi§me! 
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\ - incisi sakat La'li sakat ... Bu tiiccarm miski kopek gobeginden 
(ahu gobeginden degil)'. 

Onun aldatiCl uykusu gozlerinin, rengi ve parlakllg1 da idrakinin 
yolunu vuran (Seni hakikatine ermekten meneden) bir e§kiyadir. 

i§ini binbir mii§kule sokarsm ; onun kuma§mdan sank yapma. 
Akllh insan onun kiipiinden §arap i~medi. i~en derhal meyhane

de can verdi. 
Ticaretini yaparkez:t ne ·kadar giileryiizlii ve miilayimdir. Sanki 

bizler t;ocuklanz da o §ekerci. 
Sanki mii§terisinin kalbinde ve goziindedir. Ya Rabbi bu biiyiicii

liik miidiir, yoksa tiiccarllk rm? 
Renk ve koku ta.cirleri tiirlii menfaatler temin ettiler. Biz mii§te-

riler is~ kor ve fakir kald1k. , 
Ey hiir insan, sen sadece topragmdan yeti§en §eyleri sat, giy ve ye! 
i§in hakikatine eren iyi gorii§lii insanlar, kendi kilimlerini kendi

leri dokudular. 
Ey bu asrm it; yiiziinii bilmeyen insan, Avrupanm mahirane ~evir

digi dolaplara bir bak! 
Senin ipeginden hall yap1p sana sattllar. 
Goziin onun dl§ goriinii§iine aldamyor. Rengi, parlakhg1 seni ~11-

dirtiyor. 
Yaz1klar o denize ki ica&ettigi gibi dalgalanmaz ve it;indeki inciyi 

dalgalardan satm ahr. (Biiyiik co§kun dalgalar incileri sahillere 
a tar.) 1 

'~ insanhg1 i~ine dii§tiigii bu felaketten kurtaracak tek kaynak Kur'-
an-ve tek dii§iince sistemi de Kur'an'a dayah islam dii§iince sistemidir. 
Ama saf Kur'an'a ve Kur'anm yorumundan ibaret olan siinnet-i seniy
yeye. Bugiin gert;ek anlamda II\USliiman olmak isteyen her ferd; Kur'
an'a ~o§mah ve Kur'an'm kurtanc1 mesaj1m ruhuna, kafasma ve haya
tma biitiiniiyle sindirerek yeniden bir dirili§, bir ba's ba'd'el - mevt ile 
dirilmelidir. Bu dirili§, yalmzca onun dirili§i olmayacak tfun insanhgm 
dirili§i olacaktlr. Zira bu ruh tekamiiliine eren mii'min, once kendini, 

· sonra i~inde ya§ad1g1 toplumu sonra kendi milletini, sonra islam iimme- · 
tini ve neticede de tum insanllg1 kurtaracakt1r. 

Bugiin bizim elimizde bu imkan ve oniimiizde de bu f1rsat bulun
maktadir, yeter ki Kur'an'a donelim ve Kur'an'1 ya§ama azmine sahip 
olahm. 

Qiinkii Kur'an, bize kendi ozel diyalektigini verir. Biz olaylara ; 
daha ba§langit;ta, KUr'an'm perspektivi ile bakar ve onceden degerlen-

(1) Dr. Muhammed ikbill, Pes <;e Bayed Kerd Ey Akvam-1 Sark; Kiilliyat, 409- 412. 
Tiirk~e ~v. Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan, 104 - 109. 
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diririz. Beklenen olay ortaya <;1kmca da apl§lp kalmay1z. Her olaya Kur'
an'm koydugu temel olc;iiler ic;erisinde izah tarzl buluruz. 

Kur'an bize geni§ ufuklar ac;ar. Hayat1 dar c;erc;eveden degil de, 
geni§ ac;1dan gormemizi saglar. Meydana gelen §eylerin ardmda Allah'
m gerc;ek gucunu gormemizi temin ederek basit geli§melerle, kolay c;o
zumlere gitmemizi onler. Bu sebeple, bazan aleyhimizdeymi§ gibi go.
runen olaylarda bile bir hayrm sakh bulundugunu ve bizim dar ufku
muzun, bilgi vasitalanmlzm bunu kavramaktan aciz oldugunu ogre
tir. 

Kur'an diyalektigine sahip olan insan; maddi degerlerin koleligin
den kurtulur ve gerc;ek anlamda ozgurlfige kavu§Ur. Hic;bir bask1 onun 
hurriyetine engel olamaz. 

Kur'an'a goniil veren insan; e§siz bir direnme gucu kazamr. Bas
kl ve s1kmtllar kar§Ismda egilip bukiilmez. Onun ic;in sinir krizleri ve 
karars1zhk sozkonusu degildir. Qunki her §eyin ardmda sakll duran ila
hi gucu bilir ve neticeyi ona havale eder. 

Kur'an'a gonfil veren insanda; ihtiras olmaz. Qunku h1rs, a§m is
teklerin ve tukenmez emellerin sonucudur. Halbuki Kur'an'a bagla
nan insan ic;in sonuc; elde etme veya insanlara bir §ey sahibi oldugunu 
isb~t etme zarureti yoktur. 0, surekli c;ah§makla mukelleftir. Netice ise 
Allah'a havale edilmi§tir. Neticeyi gormek ve herkese «ben §U sonucu 
aldlm» diye caka satmak onun §ian degildir. Qunku neticeyi Allah'm 
verdigini, kendisinin ise sadece bir vas1ta oldugunu bilir. 

Kur'an'a gonfil veren insanm degersiz ge<;en bir am yoktur. 0, her 
amm degerlendir~ek zorundad1r. Sahibi oldugu en degerli §eylerin ba
§mda zaman gelir. Bu sebeple bo§ ve degersiz §eylerle ugra§maz. bm
runun her saniyesinde hesaba c;ekilecegini bilir. Ve bu nedenle deger-

. li saniyelerini insanhgm ve dunyamn faydas1 ic;in kullamr. Sonra da 
almmn ak1yla emaneti, sahibi olan yuce Allah'a teslim eder. 

Kur'an'a goniil veren insan; korkmaz. Qunku Olum, onun ic;in bir v 
son degil, yepyeni bir ba§langi<;tlr. Ebedi hayatm kapllanm onune 
ac;an bir gec;ittir. Olfimle korkunc; bir uc;uruma yuvarlanm1yor, aksine 
huzur ve mutluluk dolu bir hayata ko§uyor. <;unku kendisine : 

«Selam size, ho§ geldiniz. Ebedi olarak girin buraya» derler. (Zu
mer, 73) 

Ku_r'an'a gonfil veren insan; a§m bir tutkuyla hayata sanlmaz. 
Qunku bu dunyamn gec;ici oldugunu, her §eyin burada sonuc;lanmaya
cagml, buramn ahirete giden yolda sadece bir durak oldugunu bilir: 

«Dfinya hayatl bir oyun ve eglenceden ba§ka bir §ey degildir.>> (En'
am,32) 
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<<Diinya hayat1 ancak bir oyun ve eglencedir.» (Muhammed, 36) 

Kur'an'a goniil veren · insan; diinyada Allah'm kendisine lutfettigi 
nimetlerin hepsini iyice degerlendirir ve bunlardan yararlanmanm ken
disi 'ic;in bir ·vazife oldugunu bilir. Bunlardan yararlamrken egoistc;e ve 
§Uursuzca degil, kendi cinsinin ve tiim varhklarm yaranm da gozetme
yi unutmaz. : 

«Allah'm sana verdigi §eylE~rde ahiret yurdunu gozet. Diinyadan da 
paym1 unutma. Allah sana nas1l ihsan etti ise sen de oylece ihsan et.>l 
(Kasas, 77) 

Kur'an'a goniil veren insan; Allah'm verdigi "nimetleri yersiz §e
kilde israf edip kaynaklanm bo§ ve liizumsiiz yere tiiketmez. Bilir ki, 
bu njmetlerin hepsinin hesabm1 verecektir. Nimetlerden yararlamrken 
de onlan insanhgm ve varhklarm hayrma kullanmaya c;ah§Ir. Kendin
den once ve sonra bu nimetlerin k1ymetini bilmeyip, onlan yersiz §e
kilde tiiketenlerin akibetlerinin kotii oldugunu bilir : 

((Andolsun ki sizden once nice nesilleri, zulmettiklerinden dolaYI 
helak etmi§~ik. Halbuki peygamberleri kendilerine apac;1k belgelerle 
gelmi§lerdi de onlar inanmi§ degillerdi. i§te boyle cezalandmnz suc;lu
lar toplulugunu. Sonra onlann ardmdan, nas1l davranacagm1z1 gor
mek ic;in sizi yeryiiziinde nalifeler k1ld1k.» (Yunus, 13, 14) 

Kur'an'a goniil veren insan; Allah'm kendisine verdig~ nimetlerin 
bir bOliimiinii ba§kalarma vermenin kendisi ic;in bir gorev oldugunu 
bilir. <;iinkii onun elinde bulunan §eylerin hi«;birisinin gerc;ek sahibi 
kendisi degildir. Gerc;ek miilk sahibi Allah'tlr. 0, verirken Allah'm ma
lmdan vermektedir. Allah, kendisini boyle bir imkana kavu§turmu§ ol
dugu ic;in bir yandan mutludur; diger yandan da elinin altmda bulu
nan §eylerin hakkm1 verip vermedigini, Allah'm huzurunda bunlarm 
hesab1 goriiliirken i§in ic;inden almnm ak1yla c;1k1p <;1kmayacagm1 dii
§iiniir: 

((Goklerin, yerin ve ikisi arasmda bulunanlarm miilkii Alah'mdlr.» 
(Maide, 17 - 18) 

«Ve Allah'm size verdigi malmdan onlata verin.» (Nur, 33) 

Kur'an'a goniil veren insan; siirekli c;ah§u, didinir, emek sarfe
der. insanlara iyi ornek olabilmek ic;in her alanda· gayret ic;indedir. 
Tenbellik yapmaz, verimsiz c;ah§maz, degersiz §eyler ic;in emek harca
maz : 

«insan ic;in ancak c;ah§t1g1 vard1r. Ve o, c;ah§tlgmm kar§1hgm1 go
recektir.» (Necm, 40) 

«Gerek erkek olsun gerek di§i, kim de salih amel i§lerse, muhak
kak ki ona giizel bir hayat ya§atmz.» (Nahl,97) 
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Kur'an'a goniil veren insan; kimsenin <;ah§masml kar§Ihksiz bi
rakmaz. Kimsenin hakkmi yemez ve <;ah§anm emegini amnda deger
lendirir: Bilir ki ; emek . kutsaldir ve onun eksiksiz degerlendirilmesi 
gerekir: 

«Onun meyvesini ve elleriyle y~ptlklan §eyleri yesinler. Hala §iik
retmezler mi?ll (Yasin, 36) 

Kur'an'a goniil veren insan; biitiin canhlara kar§l sevgi besler, 
onlarla dostluk ve samimiyet i<;erisinde olmaya <;ah§lr. Kendisinin de 
bir boliimiinii olu§turdugu ~;vrendeki biitiin varhkann yaratammn Al
lah ol,dugunu, dolayisiyla onlarla iyi ge<;inmek gerektigini bilir ve ona 
gore davramr. Kendi Rabbi'nin biitiin alemlerin Rabbi oldugunu, bu
nun i<;in de o Rabb'a kulluk etmekten ba§ka bir §ey yapmak durumun
da olmayan varhklarla ahenk kurmak gerektigini kabul eder: 

«Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. 0, Rahman'dlr, 
Rahim'dir.)) (Fatiha, 1- 2) 

«Ve benim rahmetim her §eyi ku§atmi§tlr.)) (A'raf, 156) 

Kur'an'a goniil veren insan; hakka riayet eder. Oncelikle yeryii
ziinde hakkm hakim omasm1 ve batllm yokolup gitmesini ister. Bunun 
i<;in <;ah§Ir : 

«Hakkl hak olarak yerle§tirmek ve batlh iptal etmek i<;in .. . » (En
fal, s) 

((Bilakis hakk1 batllm iizerine <;arpanz da onun beynini par<;alar. >> 
(Enbiya, 18) 

Kur'an'a goniil veren insan; bilir ki hakkm batih yoketmesi, hak 
ehlinin batll taraftarlanm yoketmesi ile miimkiindiir. Hak taraftarla
n batllm iizerine ·yiiriidiigii zaman, Allah yard1m eder ve zafer hak eh-
linin olur. Yoksa Allah, mu§ahhas olarak veya meleklerini gondererek 
onlan yokedecek degildir. Fakat hak ehli yeterince imkana sahip ol
maz veya biitiin <;abas1m sarfettigi halde netice alamazsa o. zaman 
Hak Teala bizzat miidahele ederek batih yokeder. 

Kur'an'a goniil veren insan; her§eyin hakkm1 vermek zorunda ol
dugunu kabul eder. 'Nimetin de imkans1zhgm da; zaferin de, yenilgi
nin de hakkmt vermek gerektigini bilir. 

Kur'an'a goniil veren insan; bilir ki batlh ve bilciimle §er gii<;leri 
ortadan kaldtrmak i<;in cihad etmek zorundad1r. Cihad etmeyenlere 
Allah'm gazab1 ve- bunun yams1ra da zillet vardtr. Cihad giiciinii yiti
ren ki§i ve toplumlar hayat ve cemiyet i<;erisinde bir varhk gostere
mezler. Bu sebeple, . Kur'an taraftarlan hayatlanmn her amm, genii} 
anlam1yla cihad i<;erisinde ge<;irmek zorundadxrlar. Cihad olmadan hi<;
bir §ey olmayacagm1 bilir ve ona gore siirekli olarak cihada ko§arlar : 
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uCihad edip Allah yolunda hicret edenler ... i§te onlar Allah'm rah
metini umabilirler.>> (Bakara, 218) 

<<Bizim yolumuzda cihad edenleri dosdogru yollanm1za iletiriz.>> 
(Ankebut, 69) 

Kur'an'a goniil veren insan; ruhunu ve bedenini her tiirlii pislik 
ve kirliliklerden antlr. Engin bir ruh yap1sma ve tertemiz, saglam bir 
bedene sahip olmaya ~all§Ir. Bilir ki; bedenin saghgi i~in ruh, ruhun 
saghg1 i~in de beden s1hhat1 §arttlr. Biri olmadan digeri olmaz : 

«Andolsun ki Allah ; insanlara ayetlerini okuyan, onlan temizleyip 
antan, onlara kitab ve hikmeti ogreten, kendilerinden bir peygamber 
gondermekle, lutfetmi§tir.» (Al-i imran, 164) 

«Nitekim biz size, ayetlerimizi okuyacak, sizi her kotiiliikten anta
cak, size kitabi ve hi,kmeti ogretecek ve bilmediklerinizi bildirecek, ara
mzdan, bir peygamber gonderdik.» (Bakara, 151) 

Kur'an'a goniil veren insan; yalan soylemez. <;iinkii: «Muhakkak 
Allah, o isrftf eden ve ~ok yalan soyleyeni dogru yola iletmez.>> (Gafir, 
28) ikiyiizliiliik yapmaz. <;iinkii uAllah, §ehadet eder ki muhakkak iki
yiizliiler yalancllardir.» (Miinafikun, 1) G1ybet et~ez. <;iinkii uEy iman 
edenler, zannm bir ~ogundan ka~mm. Zira zanmn bir kismi giinahtlr. 
Birbirinizin g1ybetini yapmaym. Herhangi biriniz alii karde§inizin etini 
yemekten ho§lamr m1? Ondan tiksindiniz degil mi?n (Hiicurat, 12) 
buyuruldugunu bilir. 

Kimseyle alay etmez. <;iinkii uEy iman edenler, bir topluluk, bir 
toplulukla alay etmesin. Belki de onlar kendilerinden daha hay1rlld1r. 
Kadmlar da kadmlarla alay .etmesin. Belki de onlar kendilerinden da
ha hayirhdirlar. Kendi kendinize dil uzatmaym. Birbirinizi kotii lakab
larla ~ag1rmaym. imandan sonra yoldan g1km1§ olmak ne kotii isim
dir.» (Hiicurat, 11) 

Kur'an'a goniil veren insan; iftira etmez, ·Qiinkii : <<Allah'a yalan 
isnad edenden daha zalim kim vard1r? >> (En'am, 21) 

uAllah'a andolsun ki, iftira ettiginiz §eylerden dolayi sorguya geki
leceksiniz.n (Nahl, 56) buyrugunu her_ an hatmnda bulundurur. 

<•Kur'an'a goniil veren insan; zuliim yapmaz. Qiinkii : «Dogrusu 
zalimler inkar ederler.n (Ankebut, 49) 

«Zalimlerden ba§kasma dii§manhk yoktur. » (Bakara, 193) 

«Ve Allah zalimleri sevmez.» (Al-i imran,57) «Aralanndan bir ses
lenici; uDogrusu Allah'm laneti zalimlerin iizerinedir,» diye seslen
di.n (A'raf, 44) buyruguna inamr. Ve ozellikle zulumlerin en biiyiigii 
olan Allah'a §irk ko§maktan, biiyiik- kii~iik her nevi §irk belirtisi bu-
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lunan davram§lardan kac;m1r. <;unku «Dogrusu §irk buyuk bir zulUm
dur.>> (Lokman, 13) buyrugunu bilir. 

Kur'an'a gonUl veren insan; zulmetmeyecegi gibi zulme nza da, 
gostermez, zalime yardlmc1 da olmaz. En buyuk zulm §irkin, kufrun 
ve Tagut'un hakimiyetine nza gostermektir : «Bu uyandan sonra za
limler guruhu ile oturma." (En'am, 68) «0 gun ~~limlere mazeretleri 
fayda vermeyecektir. La'net onlarad1r, yurdun kotusu onlarad1r." (Ga-
fir, 53) · :1 

Kur'an'a gonUl veren insan; hakimiyetin Allah'a ait oldugunu bi
lir. Allah ile kul arasma arac1lar koymaz. Allah ile kul arasma giren ara
Cilarm ne olursa olsun §irki temsil ettigini 've insanlarm hep bu yuzden 
dog;ru yoldan saparak kufre suriiklendiklerini bilir. Nitekim mu§rik 
araplar da putlan ic;in : 

«Biz sadece onlar bizi Allah'a yaka§tirsmlar diye ibadet ediyoruz.)) 
(Ziimer, 3) diyorlardi. 

Kur'an'a gonUl veren insan; fuh§un, ahlaksizllgm her turlusun
den kac;1mr. Saglam karekter yap1sma sahip ki§iler; §ehvet du§kunlik 
gunun insan ic;in bir eksiklik oldugunu bilirler. insanhgm kumanda 
makamma talib .oian bir kitle ; basit nefsani isieklerinin bile henuz 
tatmin edilmemi§ olmasmm utanc; verici bir §ey oldugunu kabul eder. 
Allah'm helal kildigi yollarm di§mda tatmin aramamn hic;bir §ekilde 
ho§ kar§Ilanmayacagmi bilir. <;unku: «Dogrusu mu'minler felaha er
mi§lerdir. Onlar ki, namazlarmda hu§u ic;indedirler. Onlar ki, bo§ soz
lerd~n yuz c;evirirler. Onlar ki, zekatlanm verirler. Onlar ki, 1rzlanm 
korurlar." (Mu'minun, 1 - 5) buyrugunu okur. 

Kur'an'a gonUl veren insan; hic;bir yaratigm canma k1ymaz. <;un
ku cana k1ymamn insanllk ic;in buyuk bir felaket oldugunu, haks1z ye
re bir insan oldurmenin butun insanllgl oldurmek oldugunu 'bilir : 

«Kim de bir cana can olmaks1zm veya yeryuzunde fesada kar§Ihk 
olmaks1zm birisini oldururse butun insanlan oldurmu§ olur.>> (Maide. 
32) 

Kur'an'a gonUl veren insan; kotu yola du§mU§ veya tehlike ile yuz
yuze gelmi§ bir insam kurtarmamn butUn insanll~ kurtarmak oldugu
nu bilir. <;unku: «Kim de bir insam diri b1rak1rsa buttin insanhgi di
riltmi§ olur.>> (Maide, 32) 

Kur'an'a gonUl veren insan; ru§vet almaz, haks1z yere ba§kasmm 
·mahna goz dikmez. idareci ve sorumlulara para yedirerek haks1z i§ 
gormez. <;unku : «insanlann mallanndan bir klsmm1 bile bile, gunah 
i§leyerek ele gec;irmek ic;in i§ ba§mdakilere yedirerek mallanmZI ara
mzda haks1zhkla yemey.in." (Bakara, 188) buyrugunu okur. 
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Kur'an'a goniil veren insan; haks1z kazanc; saglamaz. Ozellikle 
toplurnlar ic;in en buyuk felaket kaynaklarmdan birisi olan ve insanm. 
insam somurmesi esasma dayanan faize kesinlikle kar§Idlr. Faiz siste
mini reddettigi 'gibi faizin islama kar§l ac;1lm1§ bir sava§ oldugunu da 
bilir: ' · 

«Ey iman edenler, faizi kat kat alarak yemeyin. Allah'tan korku
nuz ki, felaha eresiniz. Kafirler ic;in haz1rlanm1§ olan ate§ten de saki
run.;> (Al-i imran, 130- 131) «Allah; faizi eksiltir, sadakalan bereket
lendirir.» (Bakara, 276) 

«Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Ve eger mu'minlerden iseniz 
faizden arta kalam b1rakm. ~ayet bOyle yapmazsamz bunun Allah'a 
ve Rasulii'ne kar§l ac;1lm1§ bir sava§ oldugunu bilin.» (Bakara, 278-279) 

Kur'an'a goniil veren insan; keyif verici ve uyu§turucu maddeleri 
kesinlikle kullanmaz. Bunun insan saghgma ters dii§en bir davram§ ol
dugunu, toplumun yiicelmesi ve geli§tirilmesi ic;in harcanmas1 gereken 
degerleri heba etmek ve omrii bo§a tiiketmek anlamma geldigini bilir. 
ic;ki ve kumarm saghga zaranm, toplum yap1s1 ic;in belirttigi tehlikeyi 
kabul eder.· Qiinkii: «Ey iman edenler, ic;ki, kumar, putlar ve fal oklan 
§iiphesiz §eytan i§i pisliklerdir. Bunlardan kac;mm ki, felaha eresiniz.» 
(Maide, 90) buyrugunu hic;bir zaman hatlrmdan uzak tutmaz. 

K1sacas1, Kur'an'a goniil veren insan; buttin davram§larmda ken
dini Allah'a ve Rasuliine teslim eder. Ve bilir ki; bunda hayat vard1r. 
Ya§amak, bir bitki, bir katl madde gibi belirli zaman dilimini doldurup 
gitmek degil, bir iz b1rakmak ve Allah'm insana yiikledigi hilafet gore
vini yerine getirni~ktir. Bu §Uurla hayatlm Allah'a ve RasUliine adar. 

«Ey. iman edenh~r. Allah ve Rasulu sizi; size hayat verecek §eylere 
c;ag1rd1g1 zaman icabet edin. Ve bilin ki, muhakkak Allah, ki§i ile kalbi 
arasma girer. Sonunda O'nun katmda toplanacaksm1z.>> (Enfal, 24) 

«Yoksa onlar cahiliyetin hukmtinii mii istiyorlar? Halbuki kesin 
olarak bilen bir kavm ic;in Allah'tan daha iyi hiikiim veren kim var
dlr?>> (Maide, 50) «Kim de Allah'm indirdikleriyle hiikmetmezse i§te 
onlar kafirlerin kendileridir.>> ·· (Maide, 44) 

Kur'an'a goniil veren insanlar; tarihin her devrinde e§ine rastlan
mayan ornek davram§lar sergilemi§lerdir. ilimde, san'atta, kahraman
llkta ve hayatm her . alanmda eri§ilmez harikalar meydana getirmi§ler-
dir. L 

Daha sonra; Kur'an'a goniil . verdiklerini soyleyip te fmnu laftan 
oteye gec;irmeyen nesiller gelmi§ ve atalarmm yaptlklanyla ovtinmek
ten ba§ka §ey yapmam1§lard1r. Onlarla bunlar arasmda isim benzerli· 
ginden ba§ka ortak bir nokta bulmak mumkiin degildir. 
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Kur'an'a gontil vermek; ne giizel sesli haf1zlarm yamk, Davudi 
seslerini dinleyerek kendinden ge<;mektir, ne de Tevrat'm kotii uyarla
masmdan ibaret olan israil hurafelerine dayanarak Allah'm son ve ebe
di kitab1ru tefsir etmeye kalki§maktir. 

Kur'an'a goniil vermek; onun yolunda oldugunu soyleyip de Kur'
an'I s1rf zevklerini ve isteklerini tatmin i<;in kullanmak da degildir. 

Kur'an'I okuyahm. Ama say1s1z sevap kazarup cennette kendimi
ze daha iyi bir ko§k edinmeyi hedef sayarak degil. Giizel sesli haf1zlar 
tarafmdan okunan Kur'an'1 dinleyelim. Ama musiki zevkimizi gider
mek i<;in degil. Bahts1z insanlara §ifa iksiri sunmak ic;in okuyahm. Ya" 
mk bagnm1za bir anhk nefes olmas1 ic;in okuyahm. Ne buyurdugundan 
habersiz, sadece okumak yerine ; ogrenmek, ya§amak ve ya§atmak ic;in, 
biitiin varhg1m1zla emirlerine katllarak, . kendimizi .ona adayarak oku
yallm. Gozya§I dokerek, ic;in ic;in aglayarak kendimizden gec;mek ic;in 
degil; kendimizi ve ic;inde ya§ad1gim1z toplumu uyarmak c;o§turmak ve 
Davud peygamber gibi daglan c;mlatmak ic;in okuyahm. Biz Kur'an 
okudugumuz zaman yer yerinden oynasm, tiim insanhk sesimize ku
lak versin ... 

Kur'an okuyahm. Evet, hem de siirekli okuyahm. Ama okudugu
muz Kur'an; insanlan kendi ic;lerine gomUlmek yerine cemiyet mey
damna siiriiklesin ... Bizi bizimle birlikte Kur'an okuyanlan; hayata, 
azme, <;ah§maya, gayrete, dinamizme, atllganhga, ibda imkanlarma, 
alemlerin ke§fine gotiirsiin. Uyutmasm, uyand1rsm! Oturtmasm, ko§
tursun! Somiirmeye ve somiirtmeye degil, insanca ya§amaya gotiir
siin! Mala kul etme!)in, ama maim hakimi k1lsm! Mal ve miilkii bir ke
nara itmeye degil, onu Allah yolunda kullanmaya sevketsin. Miicahe
de azmi versin! Direnmeyi, zorluklara gogiis germeyi, olmazlan oldur
mayi, yapmazlan yapt1rmay1, a§Ilmazlan a§may1 saglayacak c;areleri 
getirsin! 

K1sacas1 Kur'an'a gontil verdikten sonra art1k ba§kalannm kulu, ko
lesi, bagllSl, hizmetc;isi ve emirberi olmak yerine, herkesin onderi, rehbe
ri, ornegi ve lideri olahm. Ba§kalarma yalvarmak yerine onlarm imda
dma ko§ahm. ic;imizdeki kompleksleri dizginleyelim. Ve topluca, okudu
gumuz Kur'an'm buyruklarma ko§ahm. Birle§elim. Tek viicud halinde, 
Allah'm kelamm1 sozlerin en yiicesi yapahm! I§te o zaman, goniil hu
zuruyla ve tlpk1 daha onceki islam biiyiiklerinin yapt1g1 gibi, Kur'an'm 
i'caz1, musikisi ve ahengi iizerinde c;ah§abiliriz. Dii§iinme ve degerlen
dirme yollanru arayabiliriz. Ve o zaman giizel sesli haf1zlann yamk ve 
ic;li seslerinden apayn bir haz duyabiliriz. Ama bunu yapmadan, Kur'
an'm musikisiyle yetinmek, anlams1z bir zevkin otesine ge<;mez. Giinii-
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muz muslumammn en buyuk ihtiyaci -kanaatimizce- Kur'an'a yeniden 
donmek; yeniden, yepyeni bir ruh ve anlaYJ§la O'nu ya§amaktlr.' 

Bu §UUr ve anlayi§la Kur'an'a yakla§abilmek i~in koklu, saglan'l 
ve derin bir Kur'an kfilturune sahip olmam1z gerekir elbette. 

Bilindigi gibi, Kur'an'1 en dogru ve en iyi anlamamn yolu; Kur'an 
ayetlerinin, yine Kur'an ayetleriyle tefsiridir. Bir ayetin k1saca izah 
ettigi konuyu bir ba§ka ayet detayll olarak a~1klar. Eger boyle bir 
a~1klama bulunmazsa o zaman, Kur'an'm bize ilk aktanc1s1 ve teblig
cisi olan Rasulullahm kavli, fiili ve ameli sunnetine ba§ vurulur ve 
ayetler, bu hadislerle tefsir edilir. §ayet hadislerde de bir a~lklama bu
lunmazsa, peygambere en yakm olan cinun arkada§larmm (ashab) · izah 
ve yorumlarma muracaat edilir. Daha sonra da onlardan ders alml§ ve 
peygamberin olumsuz ogutlerini peygamberi gormu§ olan zevattan og
renrni§ bulunan tabiin'in yorumlarma baklllr. 

l§te bu silsile takib edilerek yap1lrn1§ olan tefsirlere rivayet tefsiri 
ad1 verilir. Rivayet tefsirlerinin en zor taraf1, rivayetlerden sahih olan
la zay1f ve uydurma olamn tefrik edilip iyice suzge~ten ge~irilmesi ame
liyesidir. <;unku islam devletinin sm1rlarmm geni§lemesi ile birlikte 
antik kulturlere dair bir~ok bilgiler ve ozellikle ~<Israiliyyat>J ad1 verilen 
Yahudi men§e'li, Tevrattan almma pek ~ok hurafeler tefsirlere sirayet 
etmeye ba§lami§ ve bir sure sonra aym konuda uydurulmu§ mevzu ha
dislerle bu fikirler islami bir k1hga burundurfilrnli§tlir. 

Bundan yakla§Ik on y1I once sevk-i kaderle buyuk islam §ehidi ve 
mutefekkiri Seyyid Kutub'un tefsirini dilimize aktarmaya ~ah§lrken 
Turk~emizde geni§ ve kapsamh bir rivayet tefsirinin bulunmad1gm1 gor
duk. Rivayet tefsirleri olmadan dogrudan dirayet tefsirleri vas1tas1yla 
Kur'an'1 anlamaya <;ah§manm buyuk mahzurlar doguraca~ muhak
kaktlr. <;unku bir konuda peygamberden veya peygamberin yakmmda 
bulunan bir zattan nakledilen tefsirleri bilmeyen pek ~ok kimse; dog
rudan kendi kanaatlanyla Kur'an'1 yorumlamaya kalkt~abilir ve bu da 
Kur'an'1 yanh§ anlama sonucunu dogurur. Nihayet mi.islumanlarm 
Kur'an'a kar§l takmmalan gereken ciddi tav1r k1sa zamanda yokolur. 
Online gelenin, Allah'm kelamm1 istedigi gibi yorumlad1g1 bir anar§i 
ortam1 dogar. 

Bu vesile ile Ulkemizin geleceginde ag1r sorumluluklar yuklene
cek olan aydm musluman gen~lige saglam, guvenilir bir rivayet tef
sin kazandtrmanm zaruretini hissettik. Bu alanda yap1lm1§ tefsirle
rin en sonuncularmdan ve en miikemmellerinden birisi o~an buyuk 

(1) Bkz. Bekir Ka1·lo~a . Kur'am Nasll Okuyahm. 11 · 25. istanbul. 1983. 
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islam bilgini ibn Kesir'in ((Tefsir'Ul - Kur'an'il - Azim)) isimli tefsirini 
dilimize aktarmaya karar verdik. ibn Kesit; kendinden once ya§aml§ 
olan biitiin miisliiman miifessirlerin eserlerini goZden ge9irerek, sahih 
bir rivayet tefsiri yazml§ ve bu tefsirinde elinden geldigince ((israiliy
yat'a yer vermemeye gayret etmi§tir. Gayret etmi§tir diyoruz, 9iinkii 
''israiliyat" tan biitiinilyle armml§ rivayet tefsiri bulmamn gii~liigii ko
nuyu bilenlerce takdir edilir. Kald1 ki ibn Kesir, ger9ekten dirayetli 
bir zeka ve saglam bir dii§iince yap1s1yla, yorulma bilmez bir enerji 
ve b1k1p usanmaktan uzak bir 9ah§ma ve ara§tlrma gayretiyle bu 
alanda fevkalade ba§an gostermi§tir. Nitekim Kur'an tefsiri bakimm
dan konunun onemini 90k iyi kavraml§ olan Seyyid Kutub, ad1 ge~en 
eserinde, miimkiin mertebe rivayet nakline ba§ vurmamaya ~ah§Inl§ 

ve ba§ vurmak zorunda kald1g1 zaman da ibn Kesir'in tefsirinden na
killer yapmakla yetinmi§tir. 

Bilindigi gibi ibn Kesir merhum, bu biiyiik ve degerli eserinde, 
Ubeyy ibn Ka'b (ol. 640), Abdullah ibn Mes'ud (ol. 652), Abdullah 
ibn Abbas (ol. 688), Abdullah ibn Orner (ol. 693), Cabir ibn Abdul
lah (ol. 698), Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi (ol. 709), Enes ibn Ma
lik (ol. 712), Said ·ibn Ciibeyr (ol. 714), Ibrahim en-Naha'i (ol. 714), 
Mucahid (ol. 721), ~a'bi (ol. 721), Dahhak ibn Miizayim (ol. 723), ikri
me (ol. 725), Hasan el-Basri (ol. 728), At1yye el-Avfi (61. 729), Ata 
ibn Ebu Rebah (ol. 733), Katade (ol. 735), ibn Ebu Necih (ol. 748), 
Siiddi (61. 745), Zeyd ibn Eslem (ol. 753), Rebi' ibn Enes (61. ']57) , 
Amr ibn Ubeyd (ol. 761), ibn Ciireyc (ol. 767), Mukatil ibn SUleyman 
(ol. 767), Siifyan es-Sevri (ol. 777), Yahya ibn Sellam (ol. 798), Siif-· 
yan ibn Uyeyne ( ol. 813), Abdiirrezzak ibn Hemmam ( 61. 827), ishak. 
ibn Rahuye - veya Raheveyh- (ol. 852), Ahmed ibn Hanbel (ol. 
855), Ebu Hatim er-Razi (61. 890), Muhammed ibn Cerir et-Taberi 
(ol. 922), ibn Ebu Hatim (ol. 938) , Ebu Ca'fer el-Nahhas (ol. 949), 
ibn Merduyeh - veya Merdiiveyh- (61. 1025) gibi belli ba§h biitiin 
rivayet tefsirlerinden se<;meler yaparak sahih oldugunu kabul ettigi 
rivayetleri derc etmi§tir. Sonra da bu rivayetlerden kendi kanaatma 
en uygun olam belirterek o dogrultuda yorumlar, yapml§tlr. 

Kur'an-1 Kerim'i anlamanm bir diger yolu da; ilim, fikir, cehd 
ve gayret sahibi bilginlerin, yukarda sozkonusu edilen rivayetlere da
yanarak kendi anlayl§ ve dirayetlerine gore ayetleri yorumlamalan
dlr. Bu tiir yorumlar indi kanaatlardan <;ok belirli kaidelere dayan
mak zorundad1r. Nitekim biz ilerdeki sayfalarda bu konuda ·detayll 
bilgiler vermeye <;ah§acag1z. I§te rivayet tefsirlerinin derlenip tanzim 
edilmesinden sonra, islam bilginleri gayretlerini daha 90k dirayet tef
sirlerine teksif etmi§ler ve bu alanda pek~ok eserler kaleme alml§lar-
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d1r. Biz, ibn Kesir tefsifini dilimize ~evirirken, yalmzca rivayet tefsi
riyle yetinip, 0 konudaki dirayetli gorO.§ler i~in ba§ka tefsirlere mu
racaatm konunun butunlugunu dag1tacagm1 ve aynca dirayet tefsir
lerinin ~ogunun da dilimize ~evrilmemi§ oldugunu dikkate alarak di
rayet tefsirlerinden ek bilgiler vermenin uygun olacagm1 dO.§O.ndO.k. 
Bu sebeple ba§langicmdan gunumuze kadar butun tefsirlerden ikti
baslar yapt1k ve izah ba§hg1 altmda ayn bir bolumde toplad1k. 

Bu vesile ile ba§ta ibn Kesir'in dirayetli yorumlarmm yam s1ra; 
Ebubekir el-Cassas (ol. 980), Ebulleys es-Semerkandi (ol. 983), Ebu is
hak es-Sa'lebi (ol. 1035), Rag1b el-Isfahani (ol. 1109), imam Begavi 
(ol. 1122), Orner en-Nesefi (ol. 1142), Carullah Mahmud ez-Zamah
§eri (ol. 1143), Eminuddin et-Tabressi (ol. 1153), Fahruddin Orner 
er-Razi (ol. 1209), Muhyiddin ibn el-Arabi (ol. 1240), Ebu Abdullah 
el-Kurtubi _( ol. 1272), Kadi Beydavi ( ol. 1292), Ebu'l- Berekat en-Ne
sefi (ol. 1310), Alauddin el-Hazin (ol. 1340), Ebu Hayyan el-EndelO.Si 
(ol. 1344), Nizamuddin en-Nisaburi (ol. 1329), f]eyh'Ul- islam Ebu's
suud Efendi (ol. 1574), Celaluddin es-Suyuti (ol. 1505), ismail Hakk1 
Bursevi (ol. 1724), Muhammed el-f]evkani (ol. 1834) gibi klasikle§
mi§ dirayet tefsiri bilginlerinin degerli eserlerinden bolumler ald1k. 

Fakat gunumuz insammn problemlerine ve ~agm geli§en ihtiya~
lanna gore yapllabilecek degerlendirmeleri de okuyuculanm1za akta
rabilmek i~in; Mahmud el-Alusi (ol. 1854), S1ddik Hasan Bahad1r 
Han (ol. 1889), f]eyh Muhammed Abduh (ol. 1905), Cemaleddin 
el-Kas1mi (ol. 1913), Re§id R1za (ol. 1935), Tantavi Cevheri (ol. 1940), 
gibi 19-20. yy. mufessirlerinin gorO.§le'rine de yer verdik. 

Bu arada merhum buyuk bilgin Elmahh Muhammed Hamdi Ya
Zlr'm tefsir metodolojisi bak1mmdan ger~ekten degerli olan fikirlerini, 
okuyuculann diger mufessirlerle mukayese edebilmesini saglamak i~in 
konu§ulan dile ~evirerek vermeye ~ah§tlk. 

Ote taraftan Kur'an'1 ya§anan hayatm kitab1 haline getirmek 
i~in buyuk ~aba harcami§ ve bu konuda fevkalade ba§anh olmu§ bu
lunan §ehid Seyyid Kutub'un Kur'an'1 anlay1§ ve degerlendirme tar
zim mukayese edebilmek i~in, onun eserinden de zaman zaman ac;;Ik
layiCl pasajlar aktardlk. Tarihi klSSalardan bile, mukemmel bir hayat 
nizam1 ~1karmay1 ba§aran bu buyuk dO.§O.nurun tefsirde edebi tek
nikleri kullanmamn yams1ra, ger~ekle§tirmi§ oldugu fikri devrimi de 
kar§lla§tlrmah olarak gozler online sermeye ~ah§tlk. Nitekim klasik 
tefsir O.slubuna ah§ml§ olup ta ba§ka turlu bir degerlendirmenin 
mumkun olamayacagm1 sananlar, Seyyid Kutub'un tefsirinin klasik 
tefsir tarzma uymad1gm1 soyleyerek, onun tefsirden ~ok edebi yam-
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na dikkatleri 

da son derece onemli 
sirlerde goriilen ri 
ne bu sahada yiizlerce 
lif ic;in bu tekrarm 

c;ah§ml§lardlr. Halbuki gerc;ekte Seyyid Ku
yamnda Kur'an anlayr§I bak1mmdan 

getirmi§tir. Eserinde klasik anlamda tef: 
yer almamas1 bir eksiklik degildir. Aksi
,..,v,~uu oldugu Arapc;ayla yazan bir miiel-

Muhammed Mustafa 
el-Mevdudi gibi giiniimiiz .. ~ ........ , ..... 
~ok yonlii bir biitiinliik aa.c.a~~\A~-·~ ... 

cesinin, f1k1h, kelam, felsefe, 
daki tefsir anlayi§lanm yans1tmaya 
dort mezhebinin yams1ra Ca'feri 
rii§lerini de ozetlemeye c;ah§tlk. Bu 
katmad1k, sadece gorii§ler arasmda 
birbirinin tekran olan ifadelere de 
medik. 

bir §ey degildir. 

ald1g1rmz boliimlerle eser~ 
c;ah§tlk. Nitekim islam dii§iin

edebiyat, gramer vs. alanm-
gibi, Ehl-i Siinnet'in 

- Tabressi gibi- go
kendimizden hi<;bir yorum 

irtibat kurmaya c;ah§tlk. Aynca 
-niianslarm dl§mda- yer ver-

Edebi, ilmi ve fikri eserlerde terminoloji c;ok onemlidir. Termino
loji bilinmeden herhangi bir eseri okuyup dogru anlamak miimkiin 
degildir. Be§eri men§e'li eserler i<;in gec;erli olan bu kaide, Kur'an-1 
Kerim gibi ilahi bir kitap ic;in <;ok daha gec;erlidir §iiphesiz. Terciime
lerde 1stllahlan tam olarak aktarmak <;ok giic;tiir. i§te biz bu mah
zuru bertaraf etmek ic;in, gerek ayetlerin mealinde, gerekse tefsirde 
Kur'an 1stllahlanm oldugu gibi vererek bu cilde aynca bir Kur'an IS
hlahlan boliimii eklemeyi uygun gordiik. Kur'an IStllahlan konusun
da, iinlii tefsir bilgini Rag1b el-Isfahani'nin el-Miifredat isimli eserini 
esas ald1k. 

islam tefsir tarihi, ger<;ekten zengin bir ilim ve kiiltiir hazinesi
dir. Bu zengin hazineden baz1 boliimleri eserde gostermeye c;ah§tlk. 
Ancak bu eserlerin miiellifleriyle ilgili detayh bilgi muhtelif kaynak
larda ve dag1mk bic;imde bulunmaktadlr. Dilimizde §imdiye kadar 
hi<;bir tefsirde yeralmayan, tefsi:r:_tarihi ile ilgili malumatl da, eserin 
son cildinde okuyuculanm1za sunmaya c;ah§tlk. 

Boylece ilk cildi Kur'an ilimlerine, son cildi de tefsir tarihine has
redilmi§ olan bu eserin, metodolojisi, Istllahlan, kaynaklan, metinleri 
ve tarihiyle her bak1mdan biitiinliik arzeden bir tefsir olmasma c;a
h§tlk. 

Eksiklerimize gelince, §iiphesiz ki pek <;oktur. Bilerek ve isteye
- rek hata etmemeye, eksik bir nokta b1rakmamaya <;ah§tlk. Ancak her 
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na dikkatleri kayd1rmaya <;ah§mi§lardir. Halbuki ger<;ekte Seyyid Ku
tub edebi iislubunun ihti§ami yanmda Kur'an anlaJl§l bak1mmdan 
da son derece onemli fikirler getirmi§tir. Eserinde klasik anlamda tef~ 
sirlerde goriilen rivayetlerin yer almama8I bir eksiklik degildir. Ak8i
ne bu sahada yiizlerce eserin mevcud oldugu Arap<;ayla yazan bir miiel
lif i<;in bu tekrarm tekrarmdan ba§ka bir §ey degildir. 

Muhammed Mustafa el-Meragi, Mahmud Hicazi ve Ebu'l- A'la 
el-Mevdudi gibi giiniimiiz miifessirlerinden aldigimiz boliimlerle esere 
~ok yoniii bir biitiinliik kazand1rmaya <;ah§tik. Nitekim islam dii§iin
cesinin, f1k1h, kelam, felsefe, tasavvuf, edebiyat, gramer vs. alanm
daki tefsir anlayi§lanm yans1tmaya <;ah§tlg1m1z gibi, Ehl-i Siinnet'in 
dort mezhebinin yams1ra Ca'feri miifessirlerin -Tabressi gibi- go
rii§lerini de ozetlemeye <;ah§tlk. Bu arada kendimizden hi<;bir yorum 
katmad1k, sadece gorii§ler arasmda irtibat kurmaya <;ah§bk. Aynca 
birbirinin tekran olan ifadelere de -niianslarm di§mda- yer ver
medik. 

Edebi, ilmi ve fikri eserlerde t~rminoloji <;ok onemlidir. Termino
loji bilinmeden herhangi bir eseri okuyup dogru anlamak miimkiin 
degildir. Be§eri men§e'li eserler i<;in ge<;erli olan bu kaide, Kur'an-1 
Kerim gibi ilahi bir kitap i<;in <;ok daha ge<;erlidir §iiphesiz. Terciime
lerde Istllahlan tam olarak aktarmak <;ok gii<;tiir. i§te biz bu mah
zuru bertaraf etmek i<;in, gerek ayetlerin mealinde, gerek8e tefsirde 
Kur'an IStilahlanm oldugu gibi vererek bu cilde aynca bir Kur'an 18-
hlahlan boliimii eklemeyi uygun gordiik. Kur'an I8tllahlan konu8un
da, iinlii tefsir bilgini Rag1b el-Isfahani'nin el-Miifredat isimli eserini 
esas ald1k. 

islam tefsir tarihi, ger<;ekten zengin bir ilim ve kiiltiir hazinesi
dir. Bu zengin hazineden baz1 bOliimleri eserde gostermeye <;ah§tik. 
Ancak bu eserlerin miiellifleriyle ilgili detayh bilgi muhtelif kaynak
larda ve dagm1k bi<;imde bulunmaktadir. Dilimizde §imdiye kadar 
hi<;bir tefsirde yeralmayan, tef8ir:_tarihi ile ilgili malumatl da, e8erin 
80!1 cildinde okuyuculanm1za 8Unmaya <;ah§bk. 

Boylece ilk cildi Kur'an ilimlerine, son cildi de tef8ir tarihine ha8-
redilmi§ olan bu e8erin, metodolojisi, Istllahlan, kaynaklan, metinleri 
ve tarihiyle her bak1mdan biitiinliik arzeden bir tefsir olmasma <;a
h§tlk. 

Ek8iklerimize gelince, §iiphesiz ki pek <;oktur. Bilerek ve isteye
rek hata etmemeye, ek8ik bir nokta b1rakmamaya <;ah§tlk. Ancak her 
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§eye ragmen eksiklerimizden dolay1 Hak Teala'dan magfiret .diler, oku
yuculanmizdan da samimiyetimize hamlederek degerli ele§tirileriyle 
bizi ikaz etmelerini rica ederiz. 

Hicretin onbe§inci asnna, «~am sak1z1 ~oban armagam>> kabilin
den boyle bir eserle i§tirak etme imkamm bize lutfettigi i~in Allah'a 
sonsuz kerre ham.d-ii sena eder, bu hicret asnmn biitiin islam diin
yasmm kendine donmesine vesile olmasm1 temenni ederiz. 

Allah'm selaiDI '4zerinize olsun. 

Dr. Bekir Karhga 
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A) DiNiN MAHiYETi 

a) DiN GER~EGi 

inanrha ihtiyac1; insanda dogu§tan vard1r. Yeryuzunde varoldugu 
ilk gunden beri insanoglu, ~lplak duyu vasltalanyla kavrayamadlgl, 
dolaYISiyla musbet ve mti§ahhas olarak ifade edemedigi, ama kar§l 
konulmaz bir sevk-i tabii ile baglanmak zaruretini duydugu kendi 
dl§mda, yuce ve tistun bir guce yonelmi§.tir. Binaenaleyh, nerede bir 
insan varolmu§sa, orada dogru veya yanh§ bir inan~ ta bulunmu§tur. 
inanmak; insanm varhk yap1smm aynlmaz bir geregidir. inanma ih
tiyaci; tarihin hi~bir devrinde zor ve bask1 ile sindirilememi§tir. K1sa 
arahklarla sindirilmeye ~ah§Ilml§Sa da, sonunda mutlaka, hem de daha 
gu~Iu bi~imde ortaya ~Ikml§tlr . 

• insanoglu, ya§amak i~in, havaya, suya ne kadar muhta~ ise inan
ma hurriyetine de o kadar, hatta daha fazla muhta~tlr. Bu sebeple 
insamn --dogru_ veya yanJ'§- bir §eye inanmadan ya§amas1 imkan
SlZdlr. <;unku hayat belirli prensiblere inanarak, mucerred baz1 de
gerlerin varhgm1 benimseyerek devam ettirilebilir ancak. insan i~in 

• ka~mllmaz bir ihtiya~ olan toplum hayatl kar§Ihkh inan~ ve guven 
esas1 uzerine oturur. Dolayisiyla i~timai kurumlar inan~ olmaks1zm 
te§ekktil edemez. ilmi, siyasi ve sosyal ~ah§malar inan~ olmadan ya
pllamaz. Neslin devam1 bile ' kar§Ihkh inan~ esas1 uzerine oturur. Zira 
ailenin temeli kar§lhkh inan~tlr. 

Hayatta hi~bir §eye inanmad1klanm soyleyenler - ne kadar in
kara yeltenirlerse yeltensinler- yine de bir§eye inanmaktad1rlar. En 
azmdan inanmamaya inanmaktad1rlar. · Dolay1s1yla inanma insanm 
varhk §artlan arasmda bulunmaktad1r. 

inan~ belirli kaideler ve sistemlere dayamrsa o zaman «din gei
~egi)) ortaya ~1kar. Bunun i~indir ki dinler de ins;:mlar kadar eskidir. 
tnsamn oldugu her yerde --dogru veya yanh§- bir din de olmu§tur. 
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ilkel kavimlerden geli§mi§ toplumlara kadar din gen;eginin bulunma
digi hi<;bir topluma rastlaninami§tlr. Azteklerden pigmelere, Hotanto
lara ve modern sahayi toplumlarma kadar her toplumda inkan im
kansiz bir din hayatl goriilmektedir. Bunu gormek .istemeyen ateist
ler, ger<_;ege s1rtlanm donmektedirler. 

Nitekim, dini afyon sayan, diyalektik materyalizmi dinin yerine 
ikame etmeye <;ah§an ve sistemi yerle§tirdigi gun dini kokten · yok
edecegini bag1ra bag1ra soyleyen Marksizm, Sovyet Rusya'da ihtilalin 
uzerinden bir ka<; neslin hayatlm i<;ine alacak uzun bir donem ge<;tigi 
halde dini, insanlarm yureginden silip atamami§tlr. Aksine darda kal
digl zaman, II. buyuk sava§m sikmtih anlarmda, mabedlerin kap1sm1 
sonuna kadar a<_;mak zorunlulugunu duymu§tur. Bugun de Spirtualist 
ak1mlarm buyuk bir k1sm1, bu materyalist iilkede ya§amaktadir. Sov
yetler, ger<;ek anlamda komunist bir toplum kurmak i<;in butun im
kanlan kullanmi§lar,_ sosyal ve ekonomik yap1y1 kendi ideolojilerine 
gore duzenlemi§ler, ama imans1zhk, Allahsizhk mucadelelerinde ba
§anh olamami§lardir. 

Aym ateist denemeyi tekrarlayan bir<;ok iilkeler sonunda, kurtu
lU§U dine donti§te bulmu§lardir. Hem de «Allah indinde ger<;ek din 
olan :islam'm» dunya konjoktorunde hi<;bir sozu . bulunmadigi §U ka
ranhk ve bahts1z as1rda. Hem de H1ristiyanhk, Budizm gibi muharref 
dinlerin teknik imkanlan son haddine kadar kendi batll inan<;lart ic;in 
kullandiklan bugunlerde. Komunizm bu batll ve muharref dinlerin 
kar§Ismda bile tutunamami§tir. Ger<;ek anlamda :islam'm soz sahibi 
oldugu ortamda; Komunizmin soyleyebilecegi hi<;bir soz ve onu dinle
yebilecek hi<;bir safdil bulunmayacaktlr. 

. Ta:dhte insamn ortaya <;Ikardigi ·her <;ah§manm temelinde dinin 
faa! gucu yatmaktadir. :ilmin, teknigin, dti§U.ncenin, hukukun, san'a
tm ve toplumun en dinamik kaynag1 dindir. Bugun ad1gec;en disiplin
ler ellerinden geldigince kendi kaynaklanm kurutmaya c;ali§makta
dirlar. Ama ne yaparlarsa yapsmlar, as1l <;Iki§ ve vari§ noktalan din
dir. Dinsiz san'atm, dinsiz dti§U.ncenin, dinsiz teknolojinin ve dinsiz 
hukukun insanllga verebilecegi hi<;bir §ey yoktur. Ba§ka gerek<;e ara
maya luzum yok, i§te ornek bugunku Bat! toplumu . 

. Dinsiz bir insamn -dolaytsiyla onun meydana getirdi~i her§e
yin-:- kendi hemcinslerine verebilecegi hi<;bir §eyi yoktur. QU.nku onun
la katl bir madde arasmda temelde fark yoktur. Ama kat1 madde ken
dinden ba§kalarma <;ok az zarar verebilir. Buna kar§Ihk her turlu ka-
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YJ,ttan uzak bir insan, en azgm canavardan daha azgm olur. Onun 
kendi cinslerine sagladrgr imkanlar da kendisi gibi azgmhktan ba§ka 
bir§ey getirmez. Oyle olmasaydr, ilmin ve teknigin en . son noktasrna 
ula§tlgr diinyamrzda, her saniye milyarlarca lira ve binlerce 'beyin in
sanlarm; insanlan i:ildiirmesi i<;in sarfedilir miydi? Oyle olmasaydr, iki 
biiyiik cihan harbi ile milyonlarca cana krYJ.hr mrydr? 

• iman ve idealden yoksun ilim ve teknoloji; insanhga saadet ye
rine felaket, huzur yerine anar§i ve hiisrandan ba§ka bir§ey getirmez. 
Dini gerc;egin biitiiniiyle §Uuraltmm yamlgrsmdan ibaret oldugunu si:iy
leyenler, be§eriyyete dinin yerini dolduracak bir fikir getirebilmi§ de
gildirler. Bunlar kendi gi:irii§lerinin pozitif ilmin verilerine dayandr
gmr, dolayrsryla «gi:ikten geldigi farzedilenn (!) gi:irii§lere ilimde yer 
olmadrgmr tekrarlayrp duruyorlar. Ne var ki, dini gerc;ekler ile pozitif 
ilmin dayandrgi esaslar arasmda biiyiik fark yoktur~ Pozitif ilim; hi
potezlerini, aksiomlar, postulatlar ve tammlara dayandmr. Aksiomlar, 
kesin ve apa<;rk oldugu kabul edilen, · ispat edilmesi ic;in ba§ka bir §eye 
dayanmayan, kabul edilmesi zorunlu saYJ.lan gerc;eklerdir. Bunlarm 
birc;ogunu ispat etmek te miimkiin degildir. Bizim onlan, aklm pren
siplerine dayanarak i:iyle kabul etmemiz gerekir. Postulatlar ise, apa
~rk ve kesin . olmayan: anGak bilgin tarafmdan kabul edilmesi ve dogru 
SaYJ.lmasr istenen kaziyyelerdir. 

Miisbet ilimlerin en yahm ve en kesini olarak kabul edilen mate
matik ve geometrinin kanunlan -biiyiik bir klsrm ile- var sayrlan 
postiilatlardan ba§layarak, yine i:iyle oldugu farzedilen postiilatlara 
ula§maktadrr. Yani once dogru oldugu farzedilen bir temel vazetmek
te, sonra farzedilen bu temel prensibe dayanarak belirli sonuc;lara var
maktadrr. Bu temel bizim mevcud bilgi §artlanrmz ic;in dogru · olabilir. 
Ama bu bilgi vasrtalanmrz veya ic;inde ya§adrgrmrz §artlar degi§ecek 
olursa aym sonuc;larm c;rkanlmasr miimkiin olmaz. Dini, bir tak1m 
pe§in hiikiimler ve dogmalar ihtiva etmekle suc;layanlar, aslmda ken
dileri de dinde dogma sayrlan esaslara benzer esaslara istinad etmek
tedirler. Yalmz Batrda talihsizlik eseri olarak Ri:inesans ile birlikte ba§
layan ilim- Hrristiyanhk miicadelesi, daha sonra ilim din c;atr§masr 
§ekline di:indiiriilmii§ ve Hrristiyanhgm akh inkar eden batrl ve insan 
tabiatma aykrn olan dogmalan biitiin dinler i<;in temel ahnrm§trr. 

. Halbuki «Allah indinde gerc;ek din islam'drr.n (Al~f '1mran, 19) 
Bunun dl§Inda kalanlar hakiki manada din SaYJ.lmazlar. Qiinkii bun
lar tahrifata ugramr§lardrr ve islam'm geli§i ile birlikte batrl . olmu§
Iardrr. Genelde islam . dini ile · ortak bazr noktalan var ise de, bu on-
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larm ge1~ek din say1lmas1 i~in yeterli degildir. Oyle ise Hiristiyanllgm · 
ak1l almaz dogmalanm esas alarak biitiin dinlere hiicum etmek ak1l 
erbab1i:un yapacag1 bir davram§ degildir. Ama Ronesanstan beri ilim
H1ristiyanhk ~atl§mas1, Bat1da genelle§tirilerek, ilim- din ~atl§ma~n ha
line dondiiriildiigii i~in. biitiin dinlerin ilim ile ~atl§acagi samlmi§tlr. · 
Bu kanaat muharref ve mitolojik nitelikli dinler i~in dogrudur, ama 
islam gibi, akll kendi alam i~inde serbest b1rakan, kavrayabilecegi ko
n_u.Iarda aklm verilerini benimseyen, aklm yeterli olamayacag1 konu
larda vahyin prensiplerini esas alan bir din i~in kesinlikle yanh§tlr. 

Fakat bugiin miisliimanlar, kendi dini prensiblerini degil miislii
man olmayan diinyaya, miisliiman olanlara bile yeterince anlatmak
tan aciz bir vaziyette bulunduklan i~in, din adma konu§anlar genel
likle muharref dinlerin mensublan olmaktad1r. Bunlar ise kendi sap1k 
dini inan~lanm kabul ettirebilmek i~in, ~ogu kere «inamyorum oyley
se dogrudur» fikrini esas almakta ve ilim ile inancm sahalanrim ayn 
oldugunu savunmaktad1rlar. Qiinkii kendilerinin muharref akideleri
nin akh ba§mda hi~bir kimseyi tatmin etmeyecegini bilmektedirler. 

. · islam nokta-i nazarmdan bak1ld1g1 zaman goriiliir ki; ilim ile din 
arasmda bir ~atl§ma .degil, aksine bir uyu§ma vard1r. Biri digerinin 
destek~isidir. Zira ilim, insan zekasmm kavrayi§ alam i~inde kalan 
konularda serbest olarak hareket eder. Am!:~- insan zekasmut kavrayl§ 
alam sm1rhd1r. Bu s1mr a§1ld1gmda, insan zekas1 hayalin otesinde ha
kiki bir gorii§ beyan edemez. i§te bu noktada ort~ya vahiy ger~egi ~1-
kar ve insan zekasmm a~1klamak imkam bulamad1g1 hususlan vahiy 
a~1klar. Dolaytsiyla akll ile vahiy birbirini tamamlayan iki ayn mii
essese olur. Ancak bu iki miiesseseyi de yaratan ve yonlendiren, aym 
zat oldugu i~in, ikisi birbiriyle ~eli§mez. Bizim i~in ~eli§ir gibi goriinen 
hususlar, yine bizim kavrayi§ giiciimiiziin yetersizliginden . ne~'et et
mekted.ir. Esasta ise bir ~eli§ki yoktur. Akli giiciimiizii kullamrsak, 
neticede vahiy ile aklm bulu§tugunu muhakkak goriiriiz. 

Biiyiik ~slam dii§iiniirii . Malik Binnebi, Kur'an-1 Kerim Mucizesi 
isimli degerli eserinde bu konuda §Oyle diyor: 

«imdi birisi fizik, ~iinkii madde ile mahdud ve muayyen, digeri 
ise tamamen metafizik, ~Q.nkii m~ddeyi mahdud ve muayyen kabul et
mi§ bu sistemler1n mq.kayeseleri, ancak onlarm yaratlh§, yani kozmo
loji konusunda mevcud benzer ve miitekabil taraflan ele almar~k ya
·p1labilir. Halen mevcud bu 'iki gorii§iin mukayesesini i§te bu nokta-i 
nazara gore yapa.biliriz : 
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a) Maddeci Gorii§ : 

Bu gorii§iin esas1 §Udur : Madde bir yandan bizzat kendisinin ilk 
sebebi, diger yandan da biitiin tabii hadiselerin b8.§lang1~ noktastdtr_ 
Qok a~1k bir husustur ki, boyle bir , aksiom vazettikten sonra, artlk 
maddenin §6yle veya bOyle olabilecegini, felsefi ifadesiyle, zarurf de
gil, miimkun olabilecegini iddia edemeyiz. Zira bOyle bir iddia, diger 
iddialardan daha ~ok miistakil bir yarat1c1 sebebe ihtiya~ gosterir. 
Halbuki bu nokta da bizim aksiyonumuza uymaz. 0 halde madde sa
dece vard1r ve yaratllmami§tlr. 

Maddenin kaynagmda bir defa bu §ekilde anlal}tlktan sonra, pren
sibimizin bir imtiyaz1 olarak, kendimizi sadece maddenin gelil}imini 
veya ba§lang1cmdan bugune birbirini takip eden merhalelerini ince
lemeye hasredebiliriz. Ba§lang1~ta maddenin sadece kemmi yani kiit
levi vasfmdan bahsedilebilir. 0 zaman da maddenin biitun diger va
Siflarmm sadece ve sadece bu kiitlevi . vasfmdan dogdugunu kabul et
mek laz1m gelecektir. Bu kabul keyfiyeti de bizi maddenin asli halinin 
mtitecanislik oldugunu kabule zorlayacakt1r. Qiinkii gayri miitecanis-
1ik keyfiyeti ayn bir faktoruii miidahalesini icap edecek ve bu da mad
denin tek vasf1 olan kemmiyetle _kabil-i telif olmayacakt1r. 

Bu durum, ba§lang1~ta maddenin, hi~ bir l}ekilde tanzim edilmi§ 
vaziyette miitalaa edilmemesini gerektirir. Aksi takdirde, atom biin
ye~i, ta ba§ta farkh niikleer partikiillerin . mudahalesini gerektirirdi ki 
bu da mutecanislik vasfma aykmd1r. 

Madde neticeten ve zarureten, ba§langtcmda tam bir dagm1k ve 
elektrik bak1.mmdan notr durumda idi. Mesela aralannda ~~kim ili§
kisinden ba§ka bir miinasebet bulunmayan basit bir notron kt\mesi 
gibi. Bu kiimenin sonradan atom yap1sma ula§masi, bir bal}ka safha · 
olup niikleer partikiillerin -Pozitron, mezotron, elektron, vs.- ve bun
lara tekabiil eden elektrostatik kuvvetlerin zuhuruna tekabiil eder: 

Partikiillerdeki bu degi§ikliklerin sebebi hakkmda hi~ bir pe§in 
hiikiim serdetmeksizin dahi, ilk atomun tel}ekkiil tarZI me~hul kal
maktadir. Hadiseyi idare etmesi zarurl olan Coulomb kanunu dii§ii
niiliirse bu te§ekkiiliin izah1 mumkiin olmaz. Filvaki elektrostati~in bu 
mel}hur kanununa gore ayni adh kutuplar birbirini iteceklerine gore, 
nas1l olup da ayni adh kutuplan ta§Iyan bir ilk atom diil}iiniilebilir? 

Hem acaba, bu temerkiiz hali Mendeliev tablosunda gosterilmil} 
bulunan doksaniki elementin hepsi i~in birden digerine miiteakip ge

. ~i§ silsilesiyle mi? · 
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Eger bir tek defahk bir terekkiip mevzuu bahisse bu takdirde nor
mal olarak ancak bir tek faktoriin miidahalesiyle bir tek elemanm 
olu§u izah edilebilir. Fakat bu halde de geriye bu bir tek faktorle izah1 
niiimkiin olmayan doksanbir anormal hal kahr. 

Yok, eger elemanlann birbirini takip etmesi sozkonusu ise o za
man da bir ilk maddeden ba§layan doksanbir degi§imlik bir seri ile 
izah etmek gerekir. Boyle bir takib sozkonusu olunca, ister bir tek 
zincir halinde, ister birka~ zincir halinde bir takib olsun, mesele ay
mdir : Bir basit cisim ailesi, dogrudan bir eleman ve bir elemandan · 
dogan diger biitiin cisimler. 

Bir tek zincirden meydana gelme halinde, her eleman kendisin
den onceki diger elemanlar mevcutken meydana gelecegi i~in doksan
bir tane mahdud degi§im hali icap edecektir. Bu halde de, ba§la.ng1~ta · 
maddenin terekkiibii amndaki o tek kanundan . ve birbirinden farkh 
doksanbir tane amil gerekecektir ki doksanbir tane Fiziko - §imik den
ge meydana geimi§ olsun. Halbuki ba§lang1~taki terekkiip kanunu bir 
tane idi ve zamandan ve diger termo - dinamik faktorlerden miistakil 
idi. Goriiliiyor . ki bir as1l maddeden sonra, onu takip eden doksanbir . 
degi§imlik bir serinin bir tek kamln ile izah1 miimkiin olamamaktadlr. 

Her iki halde de . Mendeliev tablosu, ba§ta ortaya konan maddi 
· prensibe gore tatmin edici bir §ekilde izah edilememektedir. 

i§te "maddeci gorii§"iin zaaf1. 
Eger bfz bu. organize fakat inorganik maddenin tekamiiliinii ta

kip edersek, oniimiize biyolojik safha gelir. 
Organize fakat hareketsiz maddenin belli bir miktan bu safhada 

ya§ayan canll bir. madde haline gelmektedir :.Protoplazma. 
Protoplazma ise zoolojik bir silsilede kendi tekamiiliinii tamamla

diktan sonra yeni bir degi§imle dii§iinen madde haline ~evrilmekte
dir: insan. 

Demek ki, §oyle bir denklem elde ediyoruz : 
. Termo - Dinamik faktorler + Kimye~ faktorler = Canh : iNSAN. 

Bu denklem, denklemin birinci ooliimiindeki termo- dinamik fak
torlere tekabiil eden her jeolojik devre i~in muteberdir. 

. imdi, bu jeolojik devrenin ve canh maddenin §ekilsiz protoplazma
dan insan haline inkllap etmesi demek o1an zoolojik devrenin miidde

. tini verilmi§ olarak farzede.rsek, nesillerin de bu iki devrenin siiresine 
gore ~ok saYida 'olaca~ muhakkaktrr: 0 zaman da kendisinden sonra 
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gelen tekamiil devresine gore daha onceden bitip gidecek olan ilk ne~ 
sil bile muazzam bir miiddet devam edecektir. 

Bu birinci nesil, ortadan ~ekilmesi sona ererken i~inde bulundu
gu durum ve ba§m~an ge~en hadiselerin §Uuruna erecektir. Bilhassa 
ondeki nesiller kendilerini takib eden nesillere ait vak1aYl haf1zalannda 
saklayabileceklerdir. Halihaz1r insan neslinin haf1zasmda ise buna ben
zer hi~bir hatlra yoktur. 0, sadece kendisini adam olarak hatlrlamak
tadlr. 

0 halde kabul etmek zorundaYIZ ki, yukarda vazedilen biyolojik 
kanun bir tek defada ve bir tek nesilde ger~ekle§mi§ bulunmaktadu. 
Ba§ka bir deyi§le oyle bir biyolojik determinizm bulunmaktadlr ki sa
dece maddi fakt.orlerle izahl gayri miimkiindiir. Bu noktada dikkati
mize maddeci gorii§iin bir bo§lugu . takllmaktad1r. Bu bo§luk ise ba§
langi~taki hareket noktasmm ne kadar entipiiften oldugunu beiirt
mektedir. Bu · bo§luk ne kadar miihim ise onun kadar miihim bir di
ger nokta da §Udur; mevzuubahis denklem tenasiilii izah etmekten 
de aciz bulunmaktadlr. Ger~ekten soybirliginin fertte degil de ~iftte 

·-erkek ve di§i- meydana gelmi§ olmas1 ortaya yeni bir mesele c;I
karmaktadlr. Hayatm temadisini temin eden tenasiil mevzuunda da 
maddeci gorii§ hi~bir dogru izah verememektedir. 

Eger, erkegin meydana geli§i bir tesadiifse, di§inin meydana ge
li§i de tesadiif demektir. Boylece daha ba§lang1~ta tenasiilii temin i~in 
en az iki tesadiife ihtiyac1m1z var demektir. 

Maddenin bt1 iki tesadiifiinii ve bundan sonra prensip olarak kal
masml kabul etmekte devam etsek bile -ki, tesadiiften bu kadar 
ahenkli bir netice ~1kmasmm izahlm yapmak miimkiin olmayacaktu
berhalde maddenin ba§langt~ta vazedilen prensibe en uygun §ekli. 
bOyle miistakil erkek - di§i cinsler ortaya ~1karacagma her ferde her 
iki cinsiyeti birden vermesi idi. 

i§te bir siirii bo§luk ki, maddeci gorii§iin uygunsuzlugunu ortaya 
koyup durmaktad1r. 

Diger taraftan da mekanik bir gorii§le tesbit olunabilir ki, mad
de atalet prensibinin mutlak hakimiyeti altmdad1r. Yani hareketsizdir. 

Halbuki bu kaidenin tek istisnas1 canh maddedir. Nitekim bir 
canh duru§unu bizzat kendisi degi§tirebilir. Her §eyi madde ile izah 
eden ve canhya da nihayet bir madde goziiyle bakmak ve onu fizik 
kanunlarmm cer~evesine hapsetmek isteyen maddeci gorii§iin bir za
Yif noktas1 daha. Mamafih diger hadiseler . de bu gorii§iin hatalanm 
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daha az ortaya koyuyor say1lmazlar. Bilhassa zencilerin derilerinin 
rengi meselesi. Hig, giine§in hakim oldugu bir muhitte meydana ge
len fizyolojik bir degi§me denilip gegilecek bir husus mudur bu? 

Peki oyleyse nigin ayni §artlan haiz baz1 muhitlerde san, beyaz 
veya kirm1z1 derili insanlar var olabiliyor? 

Yoksa bakir ormanlarm tesirine mi hamledecegiz? 

Peki, nigin Brezilya'nm bakir ormanlarmda zenciler yok? Astro
nomiye gelelim. Bu sahada da maddeci gorii§iin izah edemedigi pa
radokslarla kar§lla§Iyoruz. Gergekten, tayf analizleri 1929'da fizik<;i 
Hubble'ye nebiilOzlerin kainat1m1za gore galaksi di§l hareketlerinin 
mfmasm1 gbstermi§tir. Filvaki anla§tlmt§tlr ki; biitiin nebiilozler bize _ 
yakla§an altl tanesi harig, tamamen bizden uzakla§maktadtr. 

Boylece madde biitiiniiyle, bize nisbetle birbirine z1t iki intikal 
ic;inde ·olmaktadtr. Bu intikal. §ekillerinden birisi ba§langt<;taki pren
sibe uygunsa digeri muallakta kalmaktadtr. 

Biitiin bu anormallikler ve uygunsuzluklar tamamen materyalist 
bir temele bina yaptlamayacagtm gostermekte ve biitiin sistemi yeni
lemek, diizeltmek gerekmektedir. Hem temelinden, yani maddenin oJu
§q.nu ve tekamiiliinii izah edemeyen maddecilik temelinden. 

b) Madde Otesi Goriinu~ : 

0 halde maddeden farkh bir ba§ka prensip zaruri bulunmaktadtr. 
Bu yeni prensib Allah't1r: Kainatm yaratlctst ve hakimi, biitiin mev
cudatm ilk sebebi: Allah. 

~imdi ilk i§ olarak maddeci sistemde nebiiloz olarak verilen mad
deilin ashnt aydrnlatmak gereklidir. Maddenin asllm yeni sistemde 
aydmlatacak tarif §Udur : Madde, kendisine ait her tiirlii ozellikten 
miistakil bir determinizm tarafmdan yarat1lrm§tlr. 

Bu metafizik bir determiil.izmdir.- Ve basit fizik kanunlanmn izah 
edemedigi hadiselerin temelinde o vard1r. -Bu ~emelden, evvelki sis
temdeki bo§luk ,ve z1thklara yer vermeyen, uygun ve ahenkli bir sis
tern ne§'et eder. insan anlayt§mm felsefi tarafma ve onun biitiin icap
lanna -felsefenin gayesi, §eyleri ve hadiseleri, mantlki ve ahenkli bir 
sistem iginde toplamaktlr- cevap verdigi gibi, yeni prensip iistelik, 
madde ile modern medeniyetin hala bir gaye olarak tevecciih. etmek
ten vazge<;medigi ahlak- arasmda bir koprii te§kil etmeye de <;abalar . 

. Netice itibariyle, maddenin yaratlh§l, Tekvin kitabmda oldugu 
gibi iistiin iradenin her §ey i<;in "olsun" diye emretmesi neticesidir. 
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Maddenin tekamiilii ise ahenk ve muvazene kaynag1 bir zeka ta
rafmdan idare edilmektedir. i§te bu zekamn maddeye vermi§ oldugu 
ahenk ve muvazenedir kl, O'nun degi§mez kanunlarmm bulunmasm1 
temin etmektedir. Fakat tekamiiliin baz1 kademeleri sistemde her
hangi bir bo§luk meydana getirmeksizin, insan bilgisinin s1mrlar1 dl
§llla ~1kmaktad1r. Bu gibi miistesna hallerde sadece bir madde otesi 
prensibiil miidahalesinden bahsedilmektedir ki bu da sistemin ba~lan
gi~ prensibine aykm degildir. Halbuki maddeci sistemin bu gibi hal
lerinde bo§luklar ortaya ~1kmaktad1r. Yeni sistemde ise bir bo§luk de
gil , yarat1c1, ak1l ve irade sahibi yeni bir faktoriin miidahalesi vard1r. 
Bir an i~n boyle miistesna bir hadiseyi idare eden bir kanun veya 
mekanik sebep me~hul kalabilir. Fakat sistem, madem _ ki son bir tah
lilde mutlak bir determinizmin miidahalesi ile izah edilebilmekte --me
sela Allah'm iradesinin miidahalesi ileri siiriilebilmektedir- daima te
mel prensibi ile aherikli ve mantlki durumda bulunmaktad1r. Nitekim 
bu gibi durumlarda maddeci gorii§iin Utica ettigi nesne de tesaduf 
degil mi' idi? Tesadiif : Maddeciligin Tanns1 degil mi idi? 

Gozden uzak tutmuyoruz ki, iki ilim arasmda degil, belki iki ina
lll§, iki din arasmda mukayese yapml§ olmaktay1z. Bunlardan birisi 
maddeyi tannla§tlrmakta, digeri Allah'm miidahalesini one siirmek
tedir. Belirtmekte fayda vard1r ki; ~ok biiyiik bir alim tam bir dindar 
olabilecegi gibi, zavalh bir cahil de tam bir miinkir olabilir. Ki ekse
riya da oyledir. 

Bir alimin insamn maymundan indigini iddia etmesi ne kadar 
hayret verici bir durumdur. Dii§iinmek laZimdir kl Nijerya k1y1lannm , 
zavalh putperest yerlisi de kendi ceddi Timsah olduguna ve ondan 
indigine kemali ciddiyetle inamr. 0 alim de, bu ilkel yaratlk da ayni 
neviden bir metafizik iddiay1 kendilerine ·gore_ izah etmekten ve pay
la§maktan ba§ka bir §ey yapmamaktad1rlar. 

Sosyal kan§Ikh_klar ve manevi muvazenesizlik devirleri vard1r ki 
ilimle dini kar§I kar§Iya getirirler. Fakat tarihin onceden goriileme
yen akl§l, -Rusya'da son harpte ve Fransa'da ihtilalden sonra oldugu 
gibi- ilim tanru;as1m, be§erin ilerlemesinin basit pir hizmetkan ola
rak kabul edilen yeni bir ilim anlayt§lna yer ac;abilmek ic;in, ytklp ge
c;ecektir. 

Zaten ilim de, hele son astronomi ke§iflerinden sonra kendi saha
smm smtrhhgmm §Uuruna gitgide daha · c;ok varmaktadlr. 

Ger~ekten meydana ~1km1§t1r ki; mil yon ' ve hatta milyarlarca· l§lk 
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senesi otedeki son nebiilozun arkasmda ilmi dli§lince tarafmdan da 
Olt;Ulemez, yakla§Ilamaz, sonsuzlugun u~;urumu vard1r. ilmi dft§U.nc:e 
tarafmdan olt;Ulemez ~;unku objesi yani -miktan, nisbeti, hali belirsiz
dir. 

Ne miktarda? Ne nisbette? Ne halde? Me~;hul. 
Butlin bu suallerin madde otesi manalan ne olabilir? 
Bizzat ilim, vak1alar dunyasm1 ~;evreleyeri en son nebliloz'un ote

sindeki gayri maddi sonsuzlugun e§iginde bir §ey anlamadan durak
lamaktadir. 

b halde bu smmn otesinde anla§Ilabilir mahiyette bir §eyi ancak 
dini dli§lince sayleyebilir : ccAllah bilir ... )) 1 

Din ger~;eginin mahiyetini daha derinligine kavrayabilmek ic;in 
once bu terimin mana ve tariflerini bilmek gerekecektir. Zira ortak 
bir tarif uzerinde . birle§ilmedik~;e, serdedilecek fikirler yeterince anla
§llamaz. Ozellikle din gibi mana ve muhtevas1 zaman it;inde ~;ok de. 
gi§mi§ olan bir terimi as11 kaynaklanna inerek tedkik etmeden, sa
dece ah§Ilagelen kahplanyla kabul edip yorumlamak, meseleyi koklu 
olarak kavramanuz1 onler. Bilhassa konumuzu te§kil eden ilahi kij;ab1 
ashna uygun olarak anlaYIP degerlendirmemize imkan vermez. 

(1) MAlik Binnebi, el-ZMUret el-Kur'aniyye, 75- 88, ara~a ~v. AbdiissabQr Sabin. Ka
. hire tarihsiz. Tiirk~ ~virisi, Ergun Goze, istanbul, 1968. 
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b) DiNiN MANASI VE TARiFLERi 

Ara~ada "din" kelimesi muhtelif manalara gelir 

I - Din; ustun gelmek, zorla istedigini yaptnmak, htiktim, emir, 
ba§kalanru itaata zorlamak, daha kuvvetli birisinin daha az kuvvetli 
birisini kendine itaat ettirtnesi anlamma gelir. Bu anlamlar arap~a
da §U §ekilde kullaruhr : 

a) • ._,..l.:JI .;I.l insanlan itaata zorladl . 

b) l__,.; l...u · ~.l Sen onlar1 zorladm, onlar da ltaat et-
tiler. 

c) • (' _,£ll .::....;,.') Toplulugu zelil kildm. 

~) . ~)l..;,b Adam deger kazandl. 

d) ·~)'~,.') Adami istemedigi. 

e) • ..;,'ill .,j-t..l · Falanca kotu . 

f) .. "-'.l tdare ettim. 

g) . _,£11 - • (' "--'.1 , Topluluk yonetimi uzerine aldl. 

II - Din; itaat, kulluk, hizmet, birisinin emri altma girmek, bi
rinin i§ini ara§tlrmak, ba§kasrmn usttinltigtinti kabul edip boyun eg
mek manalanna da gelir. Bu anlamda §Oyle denir : 

a) • l_,.ti . ..U ' .~.l 

b) 

Sen onlara tisttin geldin, onlar d.a 
sana itaat ettiler. 

Sen o adama hiZl-net ettin. 

Ill - Din; §eriat, kanun, yol, mezheb, millet, adet anlamlanna 
gelir. Bu anlamlarda kelime §Oyle kullaruhr: 

a) . .,:..,_.1.J .,:..,_.1 .!.UI.) Jljt,.; Benim durumum, benim adetim b\ldur. 
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iyiligi veya kotiiliigii adet edinen 
kimse ic;in kullamhr. 

IV - Din; ceza, , miikafat, muhakeme, hesab. Bu anlamda §oyle 
denir : 

a) Ne yl'\parsan san~ da o yap1hr. 

islam'dan once araplar din kelimesini bu manalarda kullamyor-
\ 

lard1. Kur'an-1 Kerim ise din kelimesini bu dort anlama birden kul-
landlgl gibi ayn ayn da kulland1g1 olur. 

<<0, daimi ya§ayandlr. O'ndan ba§ka hie; bir tann yoktur. 0 halde 
O'na dininde ihlas ve samimiyet erbab1 olarak, "hamdolsun, kainatm 
Rabbi Allah" diyerek dua edin.>> (Gafir: 65). 

«De ki : "Ben, Allah'a, O'nun dininde ihlas edici olarak, ibadet 
etmekle emrolundum." Bana Allah'a teslim olan miisliimanlarm ev
veli olmam emredildi.>> (Ziimer : 11 - 12). 

((De ki: "Ben dinimde, kendisine ihlas edici olarak, ancak Allah'a 
ibadet ederim. Artlk siz de O'nu b1rak1p dilediginize tapm ... >> (Ziimer: 
14 -15). 

«Tagut'tan, ona tapmaktan kac;m1p da Allah yoluna yonelenler(e 
gelilice) : Onlar ic;in de miijde vard1r. 0 halde kullanm1 miijdele.>> 
(Ziimer : 17). 

<<~iiphesiz ki biz o kitabl sana hak · olarak indirdik. 0 hal de Allah'a, 
dinde O'na ihUis edici olarak, ibadet et. Goziinii ac; halis din Allah'm
dlr ... ll (Ziimer:2-3). 

((Goklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O'nundur. Taat da daima 
O'nad1r. Boyle iken hala Allah'tan ba§kasmdan m1 korkuyorsunuz?» 
(Nahl: 52). 

((Onlar Allah'm dininden ba§kasm1 m1 anyorlar? Halbuki gokler.; 
de ve yerde ne varsa hep.si ister istemez O'na boyun egmi§tir. Nihayet 
de O'na dondiiriiliip gotiiriileceklerdir.)) (Al-i imran : 83). 

((Halbuki onlar Allah'a, O'nun dininde ihlas ve samimiyet erbabi 
ve muvahhidler olarak ibadet etmelerinden, namaz1 dosdogru kilma
larmdan, zekatl vermelerinden ba§kas1yla emrolunmami§lardl. En dog
ru din de bu idi.ll (Beyyine : 5). 

Biitiin bu ayetlerde «din)) kelimesi, yuksek otorite, bu otoriteye 
boyun egme, O'na itaatl ve kul olmay1 kabul etme manalarmda kul-
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lamlml§tlr. Allah 1~m dinde ihlash olmaktan maksat; hakimiyet; hu
kum ve emr konusunda ki§inin · Allah'tan ba§kasma boyun egmemesi, 
Allah'<:!- oyle bir ihlasla kulluk ve _itaatte bulunmas1du ki ondan sonra 
Allah'tan ba§ka hi~bir kimseye ne kulluk edecektir, ne de O'na koru
koriine itaat gosterecektir. 

«De ki : "Ey insanlar, eger benim dinimden §Uphede iseniz iyice 
bilin ki ben Allah'1 b1rak1p · da sizin tapar olduklanmza tapmam. An
cak sizin canm1z1 alacak olan Allah'a kulluk ederim. Bana mu'minler
den olmakhgrm emredilmi§tir".» (Yunus: 104). 

«Ve : "Yiizunu tevhid dinine dondur, sakm mu§riklerden olma" .» 
(Yunus : 105) . 

(( ...... ... Hukum Allah'dan ba§kasmm degildir. 0 kendisinden gay
riye ibadet etmemizi emreylememi§tir. Dosdogru din i§te budur ... >> . 

(Yunus : 40). 

((Goklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Hepsi de O'na boyun egi
cidirler.» (Rum : 26). 

((0 size kendi nefislerinizden bir temsil getirdi : Sizi nziklandir
dlgimlz §eylerde sag elinizin malik oldugu (koleler) den ortaklanmz ol
masml ister de bu hususta siz (onlarla) mtisavi olur, onlan kendinizi 
sayd1gm1z gibi sayar mis1ruz? ... >> (Rum: 28). 

«Hay1r, o zulmedenler bilgisizce kendi hevalarma tabi oldular.>) 
(Rum: 29). 

((0 halde sen yuzunu bir muvahhid olarak "din"e; Allah'm fltratma 
tevir ki, 0 insanlan bunun uzerine yaratm1§t1r. Allah'm yaratl§ma 

· hi~bir §ey denk olamaz. Bu, dimdik ayakta duran bir dindir. Fakat in
sahlarm ~ogu bilmezler.» (Rum : 30). 

((Zina eden kadmla zina eden erkekten her birine yuzer degnt:lk 
. vurun. Eger Allah' a ahiret . gunune inamyorsaruz bunlara, Allah'm 
dinini tatbik hususunda ac1yacagm1z tutmasm ... >> (Nur : 2). 

((Hakikatte aylann say1s1 Allah yarunda, Allah'm kitabmda -ta 
gokleri ve yeri yaratt1g1 gunden beri- on iki ayd1r. Onlardan•dordii 
haram olanlardir. i§te bu en dogru dindir ... >> (Tevbe: 36). 

(( .. .i§te biz Yusuf i~in boyle bir tedbir kullandlk. Yoksa 0, padi§a
hm dinine gore kendisini esir olarak tutabilecek degildi. .. » (Yusuf: 
76) . . 

«Bunun gibi onlarm ortaklan (olan o putlarm hizmet~ileri) mu§
riklerden bir~oguna - hem onlan helaka dli§U.rmek, hem kendilerine 
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kar§l dinlerini karmakan§tk etmek i~in- oz evlatlanm kendi elleriy
le oldiirmesini ho§ gostermi§tir. Eger Allah dileseydi bunu yapamaz
lardl. Artlk sen onlan diizmekte devam ettikleri yalanlarla ba~ba~a 
b1rak.ll (En' am : 137). 

((Yoksa onlarm, Allah'm izin vermedigi §eyleri o fasid dinlerinden 
ttendilerine §eriat ~1kanp yapan ortaklan m1 var? . .. >l (f}ura : 21). 

((Sizin dininiz size, .benim dinim bana.)) (Kafirun : 6). 
Biitiin bu ayetlerdeki 11Din)) kelimesinden maksat, insanm kaYitll 

bulundugu kanun, smu, yol, fikri ve ameli nizamd1r. 

Eger ki§inin uymak suretiyle dayand1g1 otorite, kanunlardan bir 
kanun veya nizamlardan bir nizam ise, o Allah'm hiikmiidiir ve ki§i 
§iiphesiz Allah'm dini iizerindedir. f}ayet bu otorite krallardan biri.Iie 
aitse veya §eyhler ve ruhban sm1fmm otoritesi ise ki§i onlarm dini 
iizerindedir. Soziin k1sas1, eger bir kimse herhangi bir §ahs1 en iistun 
dayanak, hiikmunii de en son hiikiim kabul eder ve ~izdigi yola ay
niyle tabi' .olarak mucibince hareket ederse, §iiphesiz ki bunu yapan 
ki§i onun 11dininell, ((yoluna)) girmi§ demektir. · 

((f}iiphesiz ki size va'd olunan · §eylerin hepsi elbette dogrudur. f}up
hesiz ki amellere gore ceza mukabele de elbette vakidir.)) (Zariyat: 
5-6). ' 

11Dini yalan sayam gordiin mii? i§te yetimi §iddetle iten, yoksulu 
doyurmay1 te§vik etmeyen odur.l> (Maun: 1- 3). 

((0 din giinii nedir? Bunu sana hangi §ey ogretti. 0 din giinii nedir? 
Tekrar bunu sana hangi §ey ogrettL 0, oyle bir giindur ki hi~bir kim
se kimseye, hi~· bir §eyle fayda vermeye muktedir olamiyacaktlr. 0 
giin emir yalmz Allah'md1r.l> (infitar : 17 - 19). 

Bu ayetlerde 11din)) kelimesi, muhasebe, kaza, hiikiim ve miikafat 
verme manalarmda kullamlml§tlr. 

Buraya kadar Kur'an-1 Kerim 11Din)) kelimesini ilk Araplarm di
lindeki yaygm manalara yakm bir anlam kar§Illgmda kullanmi§tlr. 
Fakat biz daha sonra Kur'an-1 Kerim'in bu kelimeyi §fimull\i bir terim 
olarak kulland1gm1, bu terimle her ne olursa olsun ki§inin yiiksek bir 
otoriteye boy\m egdigi, itaatini ve uyulmasm1 kabul ettigi, hayatmda 
kanun, kaide ve s1mrlan ile bagh bulundugu, kendisine itaat etmede 
biiyfikliik, miikafat ve derecelerde ilerleme umdugu, isyan halinde de 
zillet, a§aglllk ve kotii sonu~tan korktugu bir hayat nizamm1 kastet
tigini goriiyoruz. ihtimal ki diinya dillerinin hi~ birinde bu mefhumu 
hakk1yla ifade edecek bu derece toplay1c1 ve §iimullii bir terim yoktur. 
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A§ag1 yukan «state» kelimesi bu mefhumu kar§Ilayacak durumdad1r. 
Fakat «Din» kelimesi mana yontinden daha ziyade bir geni§lige sa
hiptir. A§ag1daki ayetlerde «Din» kelimesi i§te bu §Umullu manas1yla 
kullamlmi§br. 

«Kendilerine kitap verilen, ne Allah'a ne ahiret gunune inanmi
yan, Allah'm ve Peygamberinin haram ettigi §eyleri haram tamma
yan, Hak dini din olarak kabul etmiyen. kimselerle zelil ve hakir kendi 
elleriyle cizye verecekleri zamana kadar muharebe edin.>> (Tevbe : 29). 

Bu ayetteki tabiri ilk u~ cumlede, rna-
nalanm bizzat bu terimin koyucusu olan Allah (c.c.) tarafmdan aGik-

· lanan lStllahi bir tabirdir. Allah Teala bu ayette ( ) 

tabiriyle din kelimesinin her dort anlamm1 birlikte ifade etmi§tir. 

«Fir'avn : B1rakm bEmi dedi. Musa'y1 oldureyim, varsm · Rabbine 
yalvarsm! <;unku ben onun, dini?izi degi§tireceginden, yahut yeryii
zunde fesat ~1karacagmdan korkuyorum.» (Gafir: 26). 

Kur'an-1 Kerim'deki Hz. Musa ile Fir'avn k1ssasma ait tafsilat go:l
den ge~irildiginde bu ayetlerde din kelimesinin sadece diyanet ve iti
kadi flrka manasma gelmeyip aym zamanda bu kelime ile devlet ve 
medeniyet nizam1 da kastedildigi §Uphesiz olarak ortaya ~1kar. Zaten 
Fir'avn'un da korktugu ve a~1k~a soyledigi husus §Udur : Eger Hz. 
Musa (A.S.) bu davetinde muvaffak olursa devlet el degi§tirecek ve 
Fir'avn'larm h_akimiyetine, mevcut mer'i an'ane ve kanunlara dayall 
hayat nizam1 kokunden sokUlecektir. Sonra da ya degi§ik temellere 
dayah bir ba§ka nizam kaim olacak veya onun yerine herhangi bir 
nizam kaim olmiyacak, aksine butun memleketi bir anaqi ve kan§Ik
hk kaphyacaktlr. 

«Allah indinde ger~ek din islam'dlr.» (Al-i imran : 19). 

«Kim islam'dan ba§ka bir din arars'a ondan bu din asia kabul 
olunmaz.>> (Al-i imran : 85). 

«0, Resulunu hidayetle, hak din ile -s1rf o dini her dine galip 
k1lmak i~in- gonderendir. isterse mfi§rikler ho§ gormesin.>> (Tev
be: 33). 

«Yeryuzunde bir fltne kalmaymcaya ve din tamamiyle Allah'm 
oluncaya kadar onlarla muharebe edin ... » (Enfal: 39). 

«Allah'm nusreti ve fetih gelince, sen de insanlann fevc fevc AI-
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lah'm dinine gireceklerini g,oriince hemen Rabbini hamd ile · tesbih ve 
tenzih et. O'nun yarhgamasm1 iste. §iiphesiz ki 0, tevbeleri c;ok kabul 
edendir,.)) (Nasr : 1 - 3). 

Biitiin bu ayetlerdeki «Din)) kelimesi ile kastedileri mana, ameli, 
ahlaki, · fikri, itikadi her cephesini ic;ine alan §iimullii ve miikemmel 
bir hayat nizannd1r. 

Allah ilk iki ayette Allah nazarmda arzu edilen dogru hayat ni
zaJ71mm, Allah'a itaat ve kulluk esasma dayah bir nizam oldugunu 
ac;1khyor. Allah'tan ba§ka tasavvur olunan otoriteye itaat iizerine ku-, 
rulan diger nizamlara g~lince, onlar Allah katmda makbul degildir. 
Zaten bu nizamlarm tabiatlan icab1 makbul olma imkanlan da yok
tur. Bunun sebebi, insanm, Allah'm kulu ve O'nun miilkiinde ancak 
bir raiye olmas1d1r. Bundan dolaYI, insanm Allah'tan ba§ka bir otori
teye kullug~ veya Allah'tan gayri varhga tabi olmas1 nza gosterilmi
yecek bir husustur. 

Uc;iincii ayette Allah (c.c~) Resuliinii (S.A.) insan hayati ic;in bu 
dogiu hak nizam1 te'sise gonderdigini ve risaletinin gayesinin bu niza
mm diger nizamlardan iistiinliigiinii gostermekten ibaret oldugunu 
ac;1klamaktad1r. 

Dordiincii ayette Allah ( c.c.) islam dinin~ inanan mii'minlere fit
ne ·yok edilinceye, diger bir tabirle Allah'a isyan esas1 iizerine kuru
Ian biitiin nizamlar yok edilinceye ve biitiin kulluk ve itaat nizam1 
s1rf Allah ic;in oluncaya kadar, yeryiiziindekilerle sava§mayi ve bun- · 
dan ·hic;bir suretle vazgec;memeyi emretmektedir. 

Son be§inci ayette ise Allah Teala Peygamberine (s.a.) yirmmc; 
senede devamh bir miicadele ve c;ah§madan sonra islam'm bilfiil bii-

/ 
tun tafsilatiyle iktisadi, siyasi, ic;timai, medeni, talimi, ahlaki, fikri 
ve akidevi bir nizam olarak tekevviin ettigi; islam in$1labmm tamam
landl~ ve Arap elc;i gruplarmm Arap Yanmadasmm c;e§itli · yerlerin
den sokiin edip bu niza~a dahil oldugu s1rada ~ki Peygambe;r gon
derilmi§ bulundugu risalet vazifesini yerine getirmi§ idi_;. O'na §Oyle 
hitab etti: «Senin elinde meydana gelmi§ bU. biiyiik i§i kendi c;ah§
manla olmu§ zannetme ki sana gurur vermes in! Ancak noksanllktan 

. ve aYiptan miinezzeh kemal s1fatl ile miinferit olan senin Rabbmd1r. 
Oyle ise O'nun hamdini tesbih et ve tehlikeli bu miihim i§i yapmanda 
senl muvaffak kildi~ndan dolaYI §iikret ve ·o'ndan §Unu dile: Ya Rab! 

· Senin hizmetini ifa etmekle gorevli bulundugum: yirmiiic; sene zarfm-



KUR'AN-I KERIM'E GtRiS 19 

da yapmam gereken §eyler hususunda olabilir ki benden kusurlar ve 
hatalar sad1r olmU§tUr, beni affet.» 1 

K1sacas1 arap dilinde din kelimesirie verilen filolojik anlam iki 
taraf arasmda bir tarafm bagllllgma ve diger tarafm hakimiyetine 
dayall kar§Illkh bir ili§kidir. iki taraftan birisi ic;in bu kelime ·kulla
m1digm9.a bagllllk ve ink1yad diger taraf · ic:;in emir ve hakimiyet ma
nasma gelir. iki taraf arasmdaki ortak ili§kiler ic;in kullamluica, iki 
taraf arasmdaki ili§kileri duzenleyen prensip ve dusturdur . . 

~u halde diyebiliriz ki, din kelimesi bagllllk temasl uzerinde do
nup dola§maktadlr. Zira birinci §ekilde kullamlmca din itaate, bagh
llga zorlamak. ikinci §ekilde kullamlmca baglanmak, uc;uncu §ekilde 
kullamlmca baglamlan prensib manalanm ifade etmektedir. 

Ote yandan aym §ekilde yazlld1g1 halde birisi <<~» ile, digeri «h> 

ile okunan ve bore; anlamma gelen deyn ( ) kelimesi de din 

W:!J ) kelimesinin uzerinde donup dola§tlgi ve luz)lm anlamm1 

ta§Iyan mihver uzerinde bulunmaktad1r. ikisi arasmdaki anlam fark1 
birinin mali zorunluluk anlamm1 ta§1mas1, digerinin terbiyevi luzumu 
ifade etmesidir. 2 Arap dilinin kaidelerini bilenler bir kelimenin c;ekimi 
aym cinsten olup ta aralarmda hissi ve zihni bir mana ayrillg1 bahis 
mevzuu olunca kelimenin §ekli uzerinde hafif bir degi§iklik ile bu an
lam farkllhgmm temin edildigini bilirler. Ama kelimenin as1l mart-

desi oldugu gibi kallr. Mesela huy ~I ) ve yaratlll§ . 

.Si.) ' 
( ~l' ) ' gor'ii§ ( ve du~ ( l:!yJ ) , buyiikiHk 

( ~I ) ve buyuklenme ( ~I ) kar§11lg1 olan kelimeler bu 
I 

turdendir. (Hulk- Halk, Re'y- Ruya, Kebir- Kibir). 

Gor'iiluyor ki, din kelimesi butun anlamlanyla birlikte arap, dili
nin gramerine uyan arapc;a as1lll bir kelimedir. Muste§riklerin ileri 
surdukleri gibi din kelimesi arapc;aya Farsc;a veya ibranca'dan gec;mi§ 
degildir.3 

(1) Ebu'l - A'la el-Mevdudi, ei-Mustalahat el-Erbaa fi'l- Kur'an, 65 vd. 
(2) Kamus Sarihi; iraki'den naklen der ki : Esmai baz1 arap kabilelerinden din keli

mesinin kullamh§I ile ilgili ince bir fark nakleder. Bor~ anlamma gelen ve aym 
kokten olan deyn kelimesinin fetha olmas1, bor~ verenin bor~:ludan iistiin olmasm
dandir. Din kelimesinin kesresi ise baghhk esasma dayanmasmdand1r. Diinyanm 
zamme olmaSl. ise §iddete istinad etmesindendir. 

(3) Bkz. islam ·Ailsiklopedisi ' din maddesi. 
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Bu iddia ger~eklerden biitfuliiyle uzaktrr. Oyle samyoruz ki bu 
iddia araplan her tiirlii faziletlerden ve ozellikle de arap dilinin zen
gin edebiyat ve iislup ozelliginden uzakla§tlrma gayretinin bir ifade
sidir. ~imdi tekrar konumuza donelim ve' ara§tlrmaya ~ah§ahm. 

Din kelimesinin anlam1 iizerinde siraladigirniz yukardaki iic; an
lamdan bizi ilgilendiren sadece son iki ve ozellikle de en sonuncu an
Iamdir. Dinler tarihinde mevzuu bahs olan din kelimesinin yalmzca 
iki anlam1 vatd1r : 

a) Din adma dindarhk denilen (religiosite) subjektif bir haldir. 
b) Din kelimesinin ikinci anlam1 ise ki§inin kendi di§mdaki ~ev

renin ah§kanhklarmdan veya nesilden nesile aktanlan oliimsiiz eser
lerinden miiteessir olarak ya§ayabilecegi objektif bir ger~ektir.' Ve ta
mamen bir milletin veya kitlenin baglandigi, inan~ ve hareket me
todu ihtiva eden prensiplerin tiimiidiir. Genellikle din denince bu ob
jektif manasl kastedilrni§ olur. 

* ** 
Tamamen kelimenin filolojik anlam1 iizerinde yapt1g1rnlz bu ana-

liz kelimenin arap dilindeki anlammm kokiinii a~1klamay1 hedef al
makta idi, ama mevzu ile ilgili a~1k ve yeterli bir malumat ihtiva et
memekteydi. Umumun kulland1g1 manada bir bilgi vermemekte, ke
limenin liigat anlam1 ile orfdeki anlam1 arasmda farkh bir tak1m me
sateler birakmaktadir. Zira her zaman i~in baghhk ve ink1yad orfte 
din anlamma gelmez. Maglubun galibe boyun egmesi, ~ocugun baba
sma ink1yad etmesi, yonetilenlerin yonetenlere itaati hi~bir zaman i<;in 
din degildir. Bu -itaat ve baghhk dini hiiviyyetten farkll da olabilir. 
Nitekim her sistem, her ahlaki hareket ve her mezhep de din ad1m 
almaz. 

~u halde dini dii§iinceyi veya umumi manas1yla dini §UUr ve ha
reketi digerlerinden ay1ran hususiyetler ve konunun oziiyle ilgili un
surlar nelerdir? ., 

~iiphe yok ki bu ozellikleri biitiin detaylan ile tayin etmek an
cak biitiin dinler hakkmda malumat edindikten ve genel anlamda kar
§lla§tlrma yaparak ortak noktalanm tesbitten sonra mi.'lmkiin olabi-

' lir. Ancak bOyle bir ara§tlrmada dinleri teker teker ele allp ortak nok-
talanm belirlemek imkans1zd1r. 

islam'daki din mefhumunun mukabilinde Bati dillerinde 11Religion>~ 
tabiri yerahr. Religion kelimesinin i§tikaki konusu tart1§rnahd1r. Luc
rec ve Saint Augustunius gibi eski dii§iiniirlere gore bu kelime la-
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t.ince «birlik» ve «miikellefiyet» manasma gelen ccreligare»den tiire
mi§tir. Cic;eron ise kelimenin, «dikkatle yeniden bakmakn ve ccokumakn 
manasma gelen ccrelegare»den tiiredigini belirtir. Giiniimiizde de Bat! 
diinyasmda din <;ic;eron'un anlayi§l dogrultusunda relegare ·kelimesin
den tiiretilmektedir. 1 

islam'daki din telakkisi ile Batldaki din telakkisi bu sebeple farkh 
olmaktad1r. Batlhlar din deyince, daha c;ok belirli .ic; sistemi bulunan 
birlikleri dii§iiniirler. Halbuki islam'm din anlayl§mda bu birlikten 
daha onemlisi dinin ihtiva ettigi hayat sistemidir. Dolay1s1yla islam 
sadece sorumluluk ve birlik manasma gelen bir din kabul etmez. Di
nin hayatm her §Ubesine uzanan ve belirli §ekilde ya§amay1 emreden 
bir sistem oldugunu kabul eder. Batllmm din anlayl§l, bir bak1ma mi
tolojik ve c;ogu da putperest dinler ic;in gec;erlidir. islam ise putperest 
gelenekle birlikte kavramlan bile kabul etmedigi ic;in aym anlayu~la 

islam'a bakmak dogru olmaz. Din isminin ihtiva ettigi biitiin dinleri 
aym kefeye koyup degerlendirmek bu sebeple yanli§tlr. Zaten mater
yalist sistemler dinleri tenkid ederken antikc;a~n paganist dinleriyle, 
efsanevi mahiyette olan Yahudilik ve H1ristiyanhg1 aym §ekilde de
gerlendirdikleri gibi, islam gibi eksiksiz bir hayat sistemi ihtiva eden 
en miikemmel dini de aym §ekilde degerlendirmektedirler. Bu sebeple 
de yamlmaktad1rlar. 

Diger taraftan din ile diinyay1 birbirinden kesin hatlarla ayu
mak Batlll anlamda din telakkisi ic;in miimkiin olmakla beraber, 
islami manada din telakkisi i~in imkanSlZdlr. Bu imkanslzhk kelime
nin ta§1d1g1 ·mana bak1mmdan da dogrudur. 

Dinin tariflerine gelince; bu konuda miisliimanlar arasmda ortak 
ve kesin bir birlik bulunurken Batlda bu konuda da ittifak bulunma
digmi goriiyoruz. Bu da gosteriyor ki Bat1 hala putperest Yunan mi
tolojisi ve Roma paganizmi ile, ilahi men§eli din arasmda kesin bir 
aymm yapamam1~tlr. 

islam diinyasmda dinin umumiyetle §U tarifi §Ohret bulmn§tur· : 

.ul.ll~ ~ .,r-> ~\.. ._,)1 ~__,..-JI (""l.Jl.;>~ j_,A.all ._s_,.ll ~L.... ~\ ~-' :~...UI 

Din : c<Akll sahibi kimseleri, ,kendi ogtilmeye deger iradeleriyle 
bizzat kendileri ic;in hay1rh olan §eye gottiren ilahi bir kanundur.»2 

Seyyid ~erif ise dini §oyle tarif eder : 

.~"~~ ~ J_,.....JI ~ ~t.. Jr.i J_,A.all ...,..t.-.....1 lr-':! ~~ ~_, :.:.o:!...u l 

(1) Andre Lalande, Vocabulairc philos - phique II, 702 - 703. 
(2) Abdiisselam el-Likani, Cevheret el-Tevhid, din mad. 



22 HADiSLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSfRt 

Din : «ilahi bir kanun olup, ak1l sahiplerini Peygamber (s.a.) 'in 
yanmda bulunan §eyi kabule ~aginr.» 1 

· Tehanevi ise dini §oyle tammlar : 
\· ~ . -. - . ~ 

Jl:>IJI~ _c~I.J JWI ~ L~l .,II #l:!l (""'~Jl;.>~ J~l..s.JJJ ~L~I ;:;::..., :..J:!..JI· 

Din: «ilahi bir kanun olup, akll sahiplerini kendi irad~leriyle, diin
yada iyilige ve ahirette kurtulu§a goturur.» 2 

Bat1 dunyasmda ise ~ok farkll din tarifleri yap1lmi§tlr. Bu din ta
rifleri arasmda baz1 ortak noktalar bulunmaktaysa da ger~ekte tam 
bir birlik yoktur : 

Kant'a gore din; «biitun vazifelerimizde ilahi emri bilip tamma
mizdir.>>3 

Sclileirmacher ise dini ·§oyle tammla.r : «Dinin esas1, muhta~ ol
dugumuzu ve mutlak manada sorumluluk i~erisinde bulundugumuzu 
anlamamizdir. >> 4 

Abbe Chatel'e gore din: «Yaratllamn yaratana kar§I gorevlerinin 
ve insamn, tannya, topluma ve kendisine kar§l vazifelerinin tiimu
dur.»5 

Robert Spencer'e gore ise dinin tarifi §oyledir : «Din; ne zaman 
bak1mmdan, ne de mekan bak1mmdan tasavvuru mumkun olmayan 
bir guce inanmakt1r. >> 6 

Dinler tarihi bilgini Taylor ise, «ilkel Medeniyetler» adll eserin
de : «Din ruhi varhklara inanmaktlr» der.7 

Yine unlu· bir dinler tarihi ara§tmc1s1 olan Maks Milller de «Di
nin DogU§U ve q-eli§mesi» adll eserinde dini §Oyle tarif eder : 

«Din; tasavvuru mumkftn olmayanm tasavvuruna, ifadesi mti.pl
kiin olmayanm ifadesine ~all§rriaktu. Din sonsuza yani Allah sevgi
sine eri§mektir.» 8 

Einill Burnouf ise, <<Diriler Bilimi» adll eserinde §Oyle diyor : 

(l) Seyid ~rif el-Ciircani, Ta'rifat, din mad. 

(2) Tebanevi, Ke!:i!:iaf istllahat el-Fiinun, din mad. 
(3) immanu~l Kant, La Religion dans les Limites de la Raiso"'n. (Nakleden A. Dlraz, 46) 

- (4) Schleirmacher, Discours sur Ia Religion, Seconde Discours. 

(5) Abbe Chatel, Code ' de la Humanit( ·5. 

(6) Robert Spencer, Premiers Principes. (Nakleden, A. D1rAz, 47~ 
(7) Taylor, Civilisation Primitives, XI. (Nakleden, A. D1raz, 47) , 

(8) Max Muller, Origine et, Developpement de Ia ~eligion, L~n. I, IV. (Nakleden, A. 
Dlraz, 47) 
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«Din; tapmmad1r. Tapmma ise komple bir §eydir ve iki yonu var
dir. Bir yamyla zihni bir aksiyondur ve ideal bir gucftn varhgm1 ka
bul etmektir . . Diger yamyla da kalbi bir ameliye veya sevgi dolu bir 
baghhktlr ki ki§i onunla o yuce kuvvetin ac1masma nail olur.» 1 

Reville ise «Dinler Tarihine Giri§» adh eserinde §U tarifi yapar : 
«Din; insanm hareketlerini kendi ruhuyla gizli ruh arasmdaki · 

baglant1 duygusu . dogrultusunda yonetmesidir: Bu gizli ruhun hem 
kendisine hem de diger dunyalara hakim oldugunu kabul eder. Ve 
ona baglanmaktan haz duyar.» 2 · 

Guyeau ise, «Gelecegin Dinsizligi» adh eserinde dini §Oyle tamm
lar: 

«Dindarhk; butftn dunya toplumlanm insancil bir toplum olarak 
dU§Unmektir. Dini §UUr ise, ilkel insanm evrende var oldugunu kabul 
ettigi · ba§ka guc;lere kar§I kendi sorumlulugunu hi.Ssetmesidir,>~ 3 

Michel Mayer ise · «Ahlaki ve Dini Prensiplerin in§asl» adh ese
rinde dini §Oyle anlatlr : 

«Din; bizim Allah, insanlar ve kendimiz hakkmdaki davram§la-
nmizda bize yon verecek olan inane; ve bayraklardir.»" 

Sylvain Perisse «ilim ve Dinler» adh eserind~: 
«Din insan hayatmm ideal yaruandir» der.5 

Salomon Reinach ·«Dinlerin Genel Tarihi» adh eserinde der ki : 
«Din; _ bizim davram§lanmizdaki mutlak manada hurriyetimize kar§l 
koyan ve onftne dikilen engellerin, c;ekingenliklerin tumudftr.»6 

Emille Durkheim ise, «Dini Hayatm ilkel ~ekilleri» adh eserinde 
dini §oyle tarif eder : 

«Din; kutsal varhkla ilgili her tur!U ibadetler ve itikadlardan 
meydana gelen toplu bir sistemdir. Bu sistemde baglanan fertler rna
nevi bir birlik meydana getirirler.» 7 

Dinlerin muhtelif §ekildeki tarifleri genellikle, muelliflerin, · din 
olaymm tezahftrlerine gore verdikleri hUkUmlere dayanmakta olup ob-

(1) Emile Burnouf, Science des Religions, XII. (Nakleden, A. DJ.riz, 48) 

(2) - Reville, Prolegomene 'a I'histoire des des Religions. (Nakleden, A. DJ.rAz, 48) 

(3) Guyedu, Irreligion . de l'Avenir, 1-3. 

(4) Michael Mayer, Instructions Morales et Religieuses lere leQOD • . 'Nakleden, A. Dl-
riz, 48) 

(5) Sylvain Perisse, Science et Religions, ch. 1. (Nakleden, A: DlrAz, 48) 

(6) Salomon Reinach, Orpheus: Hist, Genereale des Religions, P. 4. 

(7} Durkheim, Formes elementaires de la Yie Religieuse, 65. 
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jektif ve 1:1mumi nitelikte tarifler degildir. Biz ornek olmak iizere bu 
tariflerden baz1lanm dipnot halinde a§ag1ya dercediyoruz. 1 

(1) Regis Jolivet'in Felsefe Liigatindeki tarifi §lidur : 
Siibjektif olarak din : insanm tanr1ya kar§I icinden gelen a§k, tazim ve itimat 

ile ba~lanmas1; Allah'a ve O'nun koydu~ prensiplere ve gayelere kar§I biitiin akll 
ve hissiyab ile ba!lanmaya mecbur oldu~nu kabul etmesi. 

Objektif olarak din : Siib,ifktif olarak duyulan din duygusunun harici fiil ve 
hareketlerle beyan ve ifade edilmesi. Ayinler, kurbanlar, dua ve ibadetler, ahlaki 
miikellefiyetler gibi. (Felsefe liigati; s. 176) 

Laland'm yapb~1 tarif §oyledir : ·Bir cemaat haline gelmi§ olan fertlerin 
meydana getirdikleri sosyal kurumdur ki, ba§hca vas1flan §Unlardrr : 

Bu cemaat baz1 ayinleri ibadetleri icra eder ve baz1 diisturlan kabul ederler. 
Mutlak bir de!ere itikat ederler, bu deter ba§ka hie bir §eyle k1yaslanamaz ve 
cemaati birle§tiren mii§terek bir konu olur. Cemaattaki fertleri en yiiksek derecede 
manevi bir kudretle miinasebete getirir .• 

cTanny1. konu almak iizere ferdi duygular, itikatlar ve ah§kanhklardan (iti
yat) meydana gelen bir sisterndir-• 

Din, bir rub ve irade §eklinde ya§ayan, var olan kainata hakim bir tanr1ya 
inanmakbr. (Martineau) 

Din, insanm kendini heyecan ve hayranh!a siiriikleyen metafizik kuvvetler 
ta§Imasidir. (1stikbalin Dini : Von Hartman) 

Din, duyu organlarma ve akla ra!men insam sonsuzlulu kavramaya sevk eden 
zihni meleke ve kabiliyettir. Bu sonsuzluk insanda davram§larma tesir edecek bir 
potansiyel kudret yarabr. (Max Miiller). 

Din, kainatta her miitenahinin namiitenahide ve her fani olanm ebediyette ya
§amasi h~kklndaki vas1tasiZ. bir §Uurdur. i§te bu §Uura ait olan biitiin fikirler ve 
duygular dini te§kil ederler. (W. Wundt). 

Varhk bir miicadeledir, bu miicadele ile ilgili biitiin duygular ve de!erlerin 
iistiinlii~ii dinin cevherini te§kil ederler. 0 halde din, insanm biitiin iimitlerini, 
arzu ve iradelerini (bu de~rleri aramak ve muhafaza etmek icin) ihtiva ecJ_er. 
(H. Hooffding) . 
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B) TARiH i(:iNDE DiNLER 

DiNLERiN MEN§Ei 

Biraz once dindarllk fenomeninin aslmda iki ana prensip iizerine 
oturdugunu, bu prensiplerin de bedahet derecesine vardigm1 belirt
mi§ ve bunlarm yeter sebep (Causalite) prensibi ile gaiyyet (teleoloji) 
prensibi oldugunu ifade ettik. Sebebiyet ve gaiyet prensibi tam ola
rak anla§Ild1g1 takdirde en sonunda dini inanca, yani tevhid ve ebedi 
hayat inancma vanlacaktlr. Ve yine a~;1k~;a ifade ediyoruz ki, fanilik, 
putperestlik ve §irk inanc1 bir nevi gafletten veya aklm tembellige 
ugramasmdan ortaya 1;1km1§ bir inan~;tlr. insanoglu hayat yoluna de
vam ederken bazan boyle durumlarla yiiz yiize gelmi§tir. 

Sebebiyet prensibi der ki; miimkiin olan her §ey «kendiliginden 
hi~;bir §eyden sad1r olmaz.» <;iinkii o, tabiati icab1 varllg1 i~;in kati ge
lecek sebebi kendi i~;inde ta§Imamaktadir. Yine aym kanun der ki: 
«Miimkiin olan bir §ey ba§ll ba§ma bir §eyi yoktan var-edemez.)) <;iin
kii o, kendinin malik olmad1g1 bir §eyi kendi dl§mdaki §eylere ver
mek imkanma sahip degildir. Nas1l ki, s1f1rdan pozitif bir sayi tiiret
mek miimkiin degilse, miimkiin olma,yan bir §eyden de y'eni bir §ey 
meydana getirmek miimkiin degildir. Bunun i~;in muhakkak harici 
sebebe ihtiya~; vard1r ve ancak o sebeple etkilenip varhk kazanabiUr. 
Bu harici sebep kendiliginden mevcud degilse elbette ki bir ba§kasma 
ihtiya~; duyacaktlr. Ve bu sebepler zinciri neticede biitiin sebeplerin 
ana sebebi durumunda olan bir sebebin varhgm1 zaruri k1lacaktlr. 

Gaiyye (teleoloji) prensibine gore, her diizen bir uyum, istikrar 
ve terkibten meydana gelir. Binaenaleyh bir diizenin maksats1z olarak 
ortaya 1;1kmas1 miimkiin. degildir. Her maksadm elbette bir gayesi ola
caktlr. Gaye; bir ciiz'i arzuyu tahakkuk ettirip, sonsuz arzuyu ger
c;.ekle§tiremezse ruhlar onunla tatmin olmazlar ve daha ba§ka gayeler
pe§inq~ ko§arlar. Neticede kiilli, sabit ve biittin gayel~rin ana gayesi 
olan b~r hec(~fe v~r1hr. -
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Evet, insanoglunun gucu ve tabiatl sebepler ve gayeler merhale
sini teker teker saymaktan acizdir. Bu evrenin ba§Im ve sonunu go
runceye kadar bu hedef ve sebebiyet zincirlerini halka halka izlemesi 
mumkun degildir. Bunun i~in tecrubi bilimler e§yall:m ashm ve son 
hedefini ogrenme arzusunu bir yana b1rakm1§ ve boyle bir ~abadan 
vazge~tigini ilan etmi§tir. Tecrubi bilimlerin gayesi, ileriye veya ge
riye dogru say1h ad1mlar atarak bilginlerle _ bilgisizlerin aym ~izgide 

yer aldlgl bilinmezlik alemine dalmaktan uzak durmaktlr. 

Fakat insanoglu; tabiatm ge~irdigi merhaleleri ge~mi§ ve gelece
gi ile mufassal olarak bilme umidini yitirmi§ olmasma kar§Illk tum 
ak1l sahiplerinin isteyerek veya istemiyerek itiril.f etmek zorunda kal
diklan birtak1m toplu kesin kurallar vard1r. Buna gore miimkun olan 
sebepler l)alkas1 ne kadar uzarsa uzasm, cuzi olan gayeler ne kadar 
ilerlerse ilerlesin, ister sonsuz, ister sonlu olsun, muhakkak bunlan an
lamak, kavramak ve varhgmm yorumunu yapabilmek i~in kendisinde. 
varllk ve ebediyet §evkinin bulundug1,1 bir ba§ka §eyi kabul etmek §art
tlr. Oyle ki bu §ey ondan once hi~bir §eyin bulunmad1g1 ilk ger~ek 
§ey olacaktlr. Yine o, ondan ba§ka bir §eyin bulunmad1g1 ger~ek he
def olacaktlr. Aksi takdirde ba§hba§ma bir varhga sahip 'olan bu ana 
ilke olmasa; mumkun olan her . §ey yokluk ve gizlilik okyanusunda · 
kaybolup gidecektir. Veya ruhuna arzulanm ve IZdiraplanm dindire
cek tam bir gaye durumunda · olan o ana ilke mevcut olmazsa tum 
mumk1in alan varllklar bir bilmece veya anlams1z bir §ey olarak ka
lacaktlr. 

Biz diyoruz ki; bu ilk ve son ger~egin varhg1 aklen zaruridir ve 
ondan ka~mmak mumkun degildir. insanoglu ne kadar inkara kal
kl§sa da birazc1k du§undugu takdirde bu konuda buyukluk taslama-

' y~caktlr. Ancak insan denen varllgm hi~ bir akli kural kabul etme-. 
yen; hesap ve mantlk kaidelerinden anlamayan garip bir yarat1k ol
dugu soylenirse o zaman bu ana ilkeyi inkara yeltenmesi du§uniile-
bilir. · 

i§te biz burada Allah inancmm dogu§undan soz ederken, sordu
gumuz sorular insanm §Uuraltmda gizli bulunan b:U zaruri prensibin 
men§eiyle alakah degildir. Halbuki o; kaynag1 sorulmamas1 gereken 

. veya sorulmayan ilk ana ilkedir. 

Bizim burada sordugumuz soru; bu ger~egi §Uur seviyesine yiik
seltmi§ olan faktorlerle ilgilidir. Nitekim nazari kaziyeler bu ger~egi 
aklm kar§Isma ~1karmaya yeterli olmarm§, aksine duygulan alevlen
diren canll bir fikir haline getirmi§tir. Konusuna ozel bir damga ba-
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sarak kendi yti.ce zatlm gonti.llerin arzu duydugu, ti.rperti ile huzurun
da egildigi, dua ile yakla§tigi, istekle yoneldigi bir yti.ce zat haline 
getirmi§tir. 

Ara§tlncilar, etudlerinin mti.mkti.n kildigi gene! sebepler ve her 
as1rda varh~ ger~ekle§ebilen nedenler ile insandaki din duygusunun 
ilk uyaram ti.zerinde durmaniaktadirlar. Aksine dinin dogU§U derken 
dinlerin ilk defa varhk halinde ortaya ~Iki§I ti.zerinde durmaktadirlar. 
~u halde buradaki ilklik mantiki s1ra baklmmdan once mukaddime
lerin, sonra neticelerin gelmesi gibi bir ilklik degildir. Bilinen ~aglara 
gore ilk olmak gibi tarihi nisbet · bak1mmdan da bir ilklik degildir. 
Aksine mutlak zaman bak1nnndan bir oncelik olup insan oglunun bu 
dti.J1ya denen gezegen ti.zerinde ortaya ~Iki§ma denk bir onceliktir. 

Ara§tmcilann takib ettikleri metod; genellikle eski milletlerin din
leri, ya da medenile§memi§ ~agda§ milletlerirr dinleri ti.zerinde ara§-

' tlrma ,yapmaktir: Karanl1k -~aglarda ve.ya kitlelerden ayn kalml§, in-
san ayag1 girmemi§ ti.lkelerde ortaya ~Ikan fenomenlerle din dti.§ti.n
cesinin bilinen en eski tezahti.rleri ti.zerinde durmaktadirlar ve bunu 
ilk insanm anlad1g1 bir din §ekli olarak kabul etmektedirler. 

Herhangi bir ara§tlncmm gozti.nde nihai merhale . olarak kabul 
edilen ·nokta ba§ka bir ara§tmcmm gozti.nde nihai mer hale olarak ka
buf edilemeyecegi i~in 'bu konuda ara§tirma yapan bilginler iki bolli
me aynlmi§lar ve birbirine zit iki ~izgi ti.zerinde yti.rti.mti.§l~r:dir : · 

Birinci ara§tlnci grubuna gore din; ilk olarak hurate ve putpe
restlik §eklinde ortaya ~Ikmi§tlr. Ve insanoglu dini dti.§ti.ncede terakki 
ede ede nesiller sonra ti.stti.n bir seviyeye eri§mi§, tevhid (monoteizm) 
inancma ula§mi§tlr. Bu geli§me insanhgm ilim ve san'at alanmdaki 
tekamti.lti.ne uygun olarak ortaya ~Ikmi§tlr. Hatta bu gruptan b~zi

lanrun iddialanna gore tek tann inanc1 son derece yeni bir inan~tir 
ve bu inan~ sn.ini 1rkm kafa yapisimn ozelligini ta§Iyan ve <?nun mah
sulti. alan bir inan~t1r. Bu grup, XIX. yti.zy1lda bir~ok ilim dalma ha
kim alan bir gorti.§ti.n (pozitivizm) temsilcisidir . . Bunlara mti.temadi 
evrim veya yukanya dogru evrim taraftarlan ad1 verilir. Evrimci go
rti.§lerini dinler tarihine de . uygulamaya ~ah§ffii§ alan bu ekol men
suplan arasmda Spencer, Taylor, Frazer, Durkheim ve oteki bilginler 
yer allr. Ancak bu bilginler ara~mda ilk tapmma §ekli ve konusu ile 
ilgili . farkh gorti.§ler vardir. 

ikinci bir grup ise ilmi olarak bu gorti.§ti.n ge~ersizligini ortaya 
J:toyarak aksini ispat etmi§tir. Onlara gore be§eriyette ortaya ~1kan ilk 
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din §ekli yiice bir tannya inanmad1r. Bu grup ortaya siirdiikleri go
rii§lerine mesned olarak eski ve yeni milletlerde yiice bir yarat1c1 inan
cmm hi~bir zaman eksik olmadtgmt belirtirler. 

Binaenaleyh puta tapmmalar, ge~ici birtaktm sapmalar olup ~o
cuksu hastahklardtr. Astl ebedi ve evrensel olan inane;; yiice bir ya
ratiCtya inanmadtr. 

Bu, birc;ok antropolojist, psikolog ve biyologun ortaya att1g1, tcv
hid inancmm fttri ve asil oldugunu iddia eden bir nazariyedir. Nite
kim Lang Avusturalya, Afrika ve Kuzey Amerika'da ya§tyan ilkel ka
bileler arasmda yapt1g1 ara§ttrmalarla yiice tann inan~mm varllgm1 
ortaya koymu§tUr. Keza bu gorii§ taraftan olan Schroeder eski ari 
1rk arasmda bu inancm varhgm1 belirttigi gibi Carl Brockelman da 
islam oncesi sami 1rklar arasmda ayni inancm mevcudiyetini ispat 
etmi§tir. Keza Le Roy ve Quatrefages Amerika ic;Ierindeki ktztlderililer 
arasmda, Schmidt te Avusturalya'mn giiney batt halkl arasmda mev
cudiyetini ispat etmi§tir. 1 

~u kadar var ki, evrimci ve dogu§tan gelici gorii§ler arasmda ne
ticeler ne kadar farkh olursa olsun ara§ttrma konusunda her iki grup 
da ortakttrlar. Her iki grup da gerc;ekten ilkel inane; §eklinin tayini 
ve metodu iizerinde etiidler yapmakla, bu konuda bir noktaya van
laca~m kabul etmektedirler. Biz ise meselenin bu §ekilde ortaya kon
masmm ve ayn1 yolla c;oziime kavu§turma usuliiniin biiyiik bir hata 
oldugunu kabul ediyoruz. Buradaki yamlg1 hem ·metodda, hem de "he
deftedir. ~oyle. ki hedef bak1mmdan bu ara§tlrmanm gayesi inancm 
kokiinii ara§tlrmak ve genellikle en eski zamanda ortaya c;1kttgm1 ta
yin etmeye ~ah§maktlr. Halbuki bu saha (ilkel milletlerin hayat1) 
llim. tarafmdan ara§tlrma yap1lmas1 miimkiin ormayan bir ooliim ola
rak kabul edilip ac;1kc;a ilmin alam di§mda kald1g1 ifade · edilmi§tir. 
~u halde bu alana ilim adma dalmaya c;ah§mak kalp akc;ayla bir i§
lem gormeye benzer veya ba§ka bir deyi§le emanet bir elbise ile or
tiinme gibidir. <;iinkii bu alanla ilgili ortaya at1lacak her hiikiim yet
kisiz bir hakim tarafmdan verilmi§ karar olacakt1r. <;iinkii hiikmiin 
ana dayana~ yetki me§ruiyetini kaybetmi§tir. Dinler tarihi bilginleri · 
ozellikle ta§ devri dinlerine ait kalmtllann taraf1m1zdan biitiiniiyle bi
linmedigini itiraf etmektedirler. ~u halde gerek ta§ devri ve gerekse 
ondan onceki dinlerle ilgili bir taFtl§maya girmek bir nevi bo~luga 
ta§ atmak veya kehanet olacaktlr. 

(1) Schmidt, Origine et Evolution de Ia Religion. 30. 
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Bu yamlgmm bir diger noktas1 da metod bak1mmdand1r. ~oyle 

ki; medeni ortamdan uzak kalmi§, geri milletlerin dinlerine bakarak 
insanhgm ilk dini iizerinde hiikiim vermek delilsiz bir hiikiim olacak
hr. <;iinkii bu hiikiim; o milletlerin ba§langiCmdan beri ara§tirmami
zm ula§tlgi merhalede durup kald1g1 ve hi«;bir devirde geli§me ve iler
leme kaydetmedigi faraziyesine istinad eder. Halbuki bu hiikiim de
lilsiz bir faraziyedir. Tarih ve arkeolojik kaz1lar tamamen bugiinkii 
medeniyetlerin i«;ine dii§tiigii durgunluk ve gerilik devrinin onceden 
parlak bir medeniyetin varhgma delil oldugunu · gostermektedir. Bi
naenaleyh bu medeniyetler eskiden -uzak veya yakm zamanlarda-
yikilmi§ medeniyetlerin enkaz1 iizerine kurulmu§tur. Bu, t1pk1 y1hn 
dort mevsimi gibidir. Nasll zamanm ilk «;arkmm hangi mevsimde ba§
ladigmi kestirmemiz kesin olarak miimkiin degilse bunlarm tesbiti de 
miimkiin degildir. §u halde medeniyetlerin once parlak, sonra c:;oklik 
veya once «;okiik sonra parlak oldugunu tam olarak tayin etmek ve 
hangisinin once geldigini belirlemek tarih bak1mmdan kolay degildir. 
Biz aym hususu dini inan«;lar konusunda da soyliiyoruz. Miimkiindlir 
ki dinlerin ilk ba§lang1c1 eski hurafelerle olsun. Yine miimklindiir ki 
bu hurafele:r:, sahih bir dinin zamanla, sava§lar veya sosyal afetler ne
ticesinde bozulmu§, inhilal etmi§ muharref bir §ekli olsun. Bozulan bu 
insan kitleleri dini esaslarla ilgilerini yitirmi§ler ve ortaya «;Ikan sahte 
din adamlarmdan duyduklarl her sozii kabul ederek bugiinkii ilkel 
dini seviyeye dii§mii§lerdir. Neticede bu rivayetler dilden dile ve ku
laktan kulaga intikal ederek kutsal birer kanun haline gelmi§tir. Ni
tekim bu hususta Hoffding insafh davranarak §Oyle demektedir: 
ccDinler tarihinin ilk insanda din fenomeninin ortaya «;Iki§~ proble
mini halletme konusunda ba§an gostermesi «;ok uzak bir ihtimaldir. 
<;iinkii tarih bize bu ilkel ba§langi«; safhasmm herhangi bir noktasm1 
tasvir etmemektedir. Gordiigiimiiz tek §ey, birtak1m az veya «;ok ge
li§mi§ din §ekillerinin zincirleme devammdan ibarettir. Hatt.a bugiin 
tamd1g1m1z en ilkel vah§i kabileler bile muhtelif devirlerde degi§ikli~
lere ugrami§ ve geriye dogru deforme olarak dii§ii§ler kaydetmi§tir.>> 1 

§u halde modern ara§tlrmalann iizerine dayand1g1 faraziyelerin 
ne derece saglam oldugu ortaya «;Ikmi§ bulunuyor. Bunlar ~iiriik te
mel iizerine kurulmu§ bir yap1 gibidir, tutunup kalmak miimkiin de
gildir. 

Evrimci gorii§ bir ba§ka faraziyeye daha dayanmaktadir ki, onun 
da hi<; bir mesnedi yoktur, bir onceki faraziye gibi «;iiriiktiir. Evrimci 

(1) Herald Hoffding, Philosphie de la Religion, (trad. fran~aise, p.) 126- 127. 
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. . . 

gorii§ mensuplan bedeni gii~ler ve akli kabiliyetler konusunda ruhi 
kabiliyet ve duygulan ol~ii olarak kullanmaktadlrlar. §oyle ki, bir in
san organik geli§me siirecinde nas1l zayifhktan kuvvetlilige dogru gi-

. derse zihni geli§me siirecinde de bilgisizlikten bilgililige dogru geli§me 
kaydeder. Ve bunun neticesinde ortaya c;1kan gerc;ek §Udur: insan
oglu ruhi hayatma hurate ve efsa:nelerle ba§laffil§ v~ ~ok biiyiik bir 
c;aba gostererek dogru bir inanca kavu§abilmi§tir. 

Biz. her §eyden once bu k1yasm dayand1g1 temeli sormak isteriz: 

I insanoglunun ruhi geli§ffieSinin Org-anik geli§ffieSiyle paralel yii
riidiigii ve insanm rllhi hayatmm her doneminde maddi ve organik 
hayatiyla atba§I gittigi iddias1 dogru mudur? ·<;ogu kez bu iki gerGe
gin birbirine z1t yollarda yiiriimekte oldugu goriilmektedir. insanm 
ba§lang1c;ta barmak olarak magaralarla yetinmesi, ortii olarak hay-

, van derilerini kullanmasl ve do§ek ~larak bir parc;a ot kurusunu sec;
mesi onun me§galelerinin azhgm1 ve maddi arzulannm geli§memi§ ol
dugunu, binaenaleyh dini duygusunu geli§tirmek ve dii§iinmek i<;in 
geni§ zamam bulunduguna ve boylece ruhi. degerlerini geli§tirebile
cegine delil olmaz m1? Bunun tersi olarak giiniimiizde insanlarm me
deni hayatm zorluklanyla fazlaca ha§r-ii ne§ir olmas1 sonucunda rna
nevi duygular gittikc;e azahp zay1flamakta m1d1r? Bu aynen terazinin 
iki kefesine benzer. Bir taraf ag1r basmca obiir taraf yiikselir, obiir 
taraf ag1r basmca bu taraf yiikselir. · 

Biraz dii§iindiigiimiizde goriiriiz ki; dinlerle san'atlan ortak feno
menler olarak degerlendirmek, birbiriyle ortak noktas1 bulunmayan 
iki gerc;egi birle§tirmeye c;abalamaktan ba§ka bir §ey degildir. Hatta 
yapllan ve metodlan farkh iki gerc;egi uyu§turmak gayretke§liginden 
oteye gec;mez. Nas1l ki, teknigin . ve ilmin getirdigi gerc;ekler inaamn 
elde etmek it;in kO§U§tUgu ve birc;ok kerre farkh vas1talann yardlrnma 
ba§vurdugu geni§ bir hazine ise, din gerc;egi de kokiinii insan ruhunda 
bulan ve goriinumlerini insan hissine yans1tan koklii bir gerc;ektir. Hat
ta din unsurunun goriiniimleri ani c;arpan ylldmm panltllan gibi 
ag1kc;a ortaya g1kar. Bu gerc;ekleri idrak etmek kainatm mahiyetini 
ve inceiiklerini idrak etmenin mahsulii degildir. Veya bazllarmm zan
nettikleri gibi kainat· gerc;eklerini idrak degildir. 

Hatta bu dii§iince; boliimleri iyice. tedkik _edilmeden, tafsilatma 
gec;meden de biitiiniiyle• ve kiillL·olarak ortay,a . c;~k,abi\ir. Bu hususta 
bilginle bilgisiz aymd1r. Herkes kendi anlayi§ma gore bu evrende dik
katini c;eken ve goziine c;arpan birc;ok ihsaslar bulabilir. 
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Akl-1 selim sahiplerinin takip etmesi gerekEm tutum; dinlerin ta
rih oncesi ba§lang1c1m ogrenebilmek i~in, dinleri; san'atlann ve tek
nigin seyri ile kar§1la§tlrmak yerine tarihin ba§lang1cmdan bugiine 
kadar bilinen dinlerin seyri ile kar§1la§tlrmaktlr. Dikkat ederseniz biz 
dediiksiyon yoluyla bu dinlerden her birinin aslmda ilk ba§ladlg1 giin- · 
lerde tertemiz tevhid akidesine sahip oldugunu, bilahare aradan ge
~en zamanla birtak1m hurafe ve §aibelerin i§e kan§tigm1 bilmekteyiz. 
Daha dogru bir ifade ile dinlerin geli§mesindeki kanun hep boyle ol
mu§tur ve ba§lang1~lar daima sonlardan daha iyi olagelmi§tir. Ama 
dindeki tekamiilii mutlaka san'attaki tekamiille k1yas edersek boyle 
bir kar§1la§tlrma sathi ve anlams1z, bo§ sozlerden ibaret olur. DI§ gO
riiniimleri olc;ii olarak almay1p e§yamn oziine ve derinligine indigimiz 
takdirde dinlerin dogu§tan gelme oldugunu goriiriiz. f}oyle ki, canll 
varhklarda oldugu gibi san'atlarda da tekamiil iptidai §ekilde ba§lar. 
ilkin san'at bir birlik ve uyum ic;erisindedir, sonra tedricen boliim
lere aynhr neticede bir tedkik mahiyetini kazamr. Ve ana kaynaktan 
uzakla§t1k~a komplik~yonu daha da artar. Elbette ki, bu evrimci go
rii§; biyolojik anlannyla tann inancma da tatbik edildigi takdirde 
a~1k~a bu inane; sisteminin aym §ekilde tekten c;oga, sadelikten girift
lige ve efsanevi mahiyete dogru gittigini, akl-1 selimi ol~ii almayan, 
hayali mitlere dogru uzand1gm1 mii§ahade ederiz. Edebi manada te
kamiile gelince bu eksikten biitiine dogru terakki anlamma gelir. An
cak ne ilmi bir kanun, ne de ahenktar tabii bir prensip niteligini ta
§Ir. Edebi anlamda evrim gorii§iinii otomatik olarak in8anhk tarihine 
uygulamak mii~iin degildir. Ancak bu gorii§; insanlarm arzu edip 
ula§mak ic;in ko§U§tugu ve zaman zaman ula§tlgi, zaman zaman ba
§ansiz kaldlg1 bir ideal mahiyetindedir. Evet, her reformcu bu ideal 
arzularm ve hedeflerin gerc;ekle§ebilme imkamna inanmak zorundad1r. 
Zira ahlak ve inan~larm tekamiile dogru yoneldigi hususunda bir 
iimit olmazsa biitiin yasalar anlams1z olur ve ozelligini yitirir. ileriye 
dogru geli§me potansiyelinden mahrum olur. En azmdan mat:tastz ke
limeler ·ytgm1 haline donii§iir. Ne var ki, bir §eyin terakkiye elveri§li 
olmas1yla fiilen tahakkuku arasmda biiyiik farklar vardtr. Terakkiye 
elveri§li olan §eyleri gerc;ekle§tirmek ancak kuvvetli bir irade ve su
tekli bir ~aba ile miimkiin olabilir. insanhk tarihi bu ana ~izgi iize
rinde dogru bir hat takip etmekten ~ok zikzaklar c;iziyor. 1 

(1) Uc semavi dine dikkatle bakanlar bunlar arasmda fiili bir evrimin ve tedrici bir 
geli§menin hakim oldu~unu · goriirler. Ancak bu geli§me d13 bir gercek olarak tat
biki ·rutelikte olup siireklilik arzeden bir ozelli~e sahip de~ildir. E~er evrimcf giirii§ 
do~u olsayd1 bu dinlerin sahiplerinin geli§mesi sonucu nihAi mertebeye ula§ffil§ ol-
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Goriiliiyor ki, psikolojik tahlil; tarihi belgeler ve ger(jek; evrimci 
gorii§iin tarafmda yer almamaktadir. Qiinkii bu gorii§ hurafe· ve ef
saneyi dinler i<;in ba§langi<; olarak kabul etmektedir. Aksine gerek psi
kolojik tahliller, gerek tarihi belgeler ve gerekse ger<;ek evrim, aksi ' 
gorii§iin tarafmda yer almakta ve dinlerin ba§langH;ta biitiin olarak 
ortaya <;Iktlgi tezini desteklemektedir. Fakat bu destekleme, o gorii:?ii 
tarihi ger<;ekler safma <;Ikarmaz. Zira biitiin bu belgeler bize ne man
tlk, ne de realite bak1mmdan hadiselerin her zaman boyle- cereyan 
ettigi hususunda kesin bir garanti takdim etmez. Hadiselerin daima 
bu seyir i<;erisinde yiiriidiigiinii gostermez. Kaldi ki bu konuda ii<;iincii 
bir gorii§ daha bulunmaktadir. Bu gorii§ : iyilikle kotiiliigiin dini dii
§iincede birbiri ard1 Sira gelen iki tezahiir olmad1gm1 ve <;aglar boyu 
yiikselme ve dii§melerin birbirini takib etmedigini, aksine her millet
te ve nesilde fertlerin akli dengeleri istikametinde ve deruni hisleri
nin inceligi nisbetinde farkhhk arzeden iki fenomen oldugunu belirt
mektedir. Herhangi bir nesil saf bir anlay1§la ger<;ekleri her tiirlii hu
rafelerden uzak olarak kavrayabilmekte, obiir nesil ise bunu becere
memektedir. Oyle samyoruz ki, bilinen ger<;ekleri en iyi olarak bu tav
sif nitelendirmektedir. Daha once de belirttigimiz gibi en vah§i kabi
leler bile <;e§itli putlara tap1mrken iistiin ve yaratic1 bir tann fikrin
den uzak kalmarm§lardlr. Ancak insanhk tarihinin ve insanhgm or
taya <;Iki§Imn -bildigimiz kadariyla- seyri ile dinlerin ortaya <;Ikil} 
c;ag1 arasmda kapatilmasi miimkiin olmayan biiyiik bir bol}luk vard1r. 
Bu tiir tahminlerde kesinlikle meseleyi ispata yetecek vesikalar bu
lunmadik<;a ~atiyet ifade eden konu§malar yapmak miimkiin olma- , 
yacaktlr. 

Boylece ilmi metodlar bize ilk insanm dini konusunda kalbimizi 
ferahlatacak, sadre §ifa verecek bir a<;Iklama yapmaktan aciz bulun
maktadir. Fakat semavi kitaplarm naslarmdan ger<;egi ogrenmek is
teyenler ilk tann inancmm sahih §ekliyle ortaya <;Iktlgmi kesinlikle 
belirten hiikiimleri goreceklerdir. Bu ger<;ek yalmz fitri nitelikte ol
makla kalmaz, bunun yams1ra zaman bakimmdan kaydedilen geli.§
melerle paraleldir. ccAllah;m f1trat1, ki insanlan onun iizerinde yarat
tm§tir.» Bu ayet bize, insan hayatmm dogruluk <;izgisinde ba§ladigmi, 
sap1khk ve ihtilafm insana sonradan anz olan ge<;ici bir illet oldugu
nu belirtmektedir : 

' rnalar1 gerekirdi. Kalch ki, geli~me yanh!jtan do~ruya d~u bir grafik seyrini takip 
etmemektedir. Dinlerin evrim · yoluyla · · tekamiil ettilini. soyleyen gor~~e uymamakta· 
d1r. Aksine bu geli~e yukardan a~a~ do~ kapsam ve biitiinliik baklmmdan ted
rici bir nitelik arzetmektedir. 
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ccinsanlar ancak bir tek millet idiler ... >> Bu ihtilafm siiriip gitmesi 
ve . ut;urumun gittikt;e geni§lemesi verasetin etkisi ve her neslin kendi 
inancm1 yeni yeti§enlere empoze etmesi neticesinde olmu§tur : ccHer 
dogan ~ocuk, islam f1trat1 iizerine dogar, sonra ebeveyni onu ya yahu
di, ya mecusi, ya da hlristiyan yapar.» :;;u halde kutsal kitaplarm bii
tiinii ittifakla kabul etmektedirler ki, ilk insan toplulugu yalmz ba
§ma f1tri ihtiyat;la~Iyla ba§ba§a birakilmarm§, rehbersiz, ogrencisiz ve 
ondersiz tek ba§ma terkolunmami§tlr. Aksine vahiy denen · ilahi kela
ma muhatap olma imkanma erdirilmi§tir. Buna gore insanhgm atas1 
ilk insan mertebesine vas1l olan e§siz bir insand1. 0 tevhid inancma 
bagh mii'minlerin ilki ve Allah'm emrine boyun egenlerin onciisiiydii. 

Fakat bu metinlere s1gmmak; z1mnen, be§er bilgisinin halihazlr
daki vas1talarmm tek ba§ma bizi ·ctinin ba§lama noktasma ula§tirmak
tan aciz oldugunu kabul ve itiraf demektir. Vak1a bu meselenin nihai 
c;oziimii ancak vahiy yoluyla olabilir. Qiinkii mesele, iman mevzuu olan 
gayb mmtlkas1yla ilgilidir. Bizim ne dediiktif bilimlerimizin sahasma 
ne de endiiktif bilimlerimizin sahasma girer. K1sacas1 insamn ilk di
nini tayine c;ah§an teoriler, gec;mi§ nesillerin vt! ilkel milletleJ.in din
leri iizerinde ara§tlrmalar yaparak bir neticeye varmak isteyen naza
riyeler, kimi zaman dogru, kimi zaman yanh§, kimi zaman da kar
ma§Ik bir t;oziim getirmi§lerdir. Bunlar gert;ek ve degi§mez neticeler 
olmay1p birer faraziye ve teoridirler. Halbuki gerc;ek bilginin arad1g1 
§ey gerc;egin kendisidir. Bu teorilerin bize sunmaya t;ah§tiklan §ey 
ise; az veya c;ok gerc;ege benzeyen veya benzemesi muhtemel olan §ey
lerdir, ama gerc;egin kendisi degildir. 

Tefsir, C. I , F . 3 
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Din insanla birlikte ortaya <;!Ikml§ bir miiessesedir. insamn tabii 
varhk yap1smm geregidit. <;iinkii insan, iki ·ucu bilinmezlik olan bir 
giizergahta seyretmektedir. Ne gec;:mi§ini yeterince bilmektedir, ne de 
gelecegini. Bu bak1mdan ne kendi k1sa hayatl siiresince,_ ne de uesli
nin nisbeten uzun olan tarihi boyunca biitiin meselelere izah getire
cek. giic;:te degildir. izah getirmedigi ic;:in hayatmm bilinmeyen bir c;:ok 
yonii bulundugu gibi varhklann da onun yoniinden bilinmeyen bir
c;:ok cephesi bulunacaktlr. i§te bu bilinmeyen, kavranmayan ve izah 
edilemeyen noktada soz dinin eline gec;:er. 

Dinin men§ei konusunda batlhlar degi§ik yorumlar getirmi§ler
dir. Buna gore, dinler belirli geli§melerden gec;:mi§tir. Once animizm 
ve totemizm §eklinde ba§layan dinler, sonra c;:oktannc1 (politeist), 
sonra tektannc1 (Monoteist) ve nihayet semavi ~itaplara dayanan din
ler olmak iizere tekamiil etmi§tir. Bu tekamiil zincirinin son halka
Slm ise iic;: bijyiik din te§kil etmektedir. 

Batlh dinler tarihi ara§tlrmac1lan, bu iddialanm desteklemek 
uzere birc;:ok belgeler gosterirler. Ancak bu anlayi§ yanll§tlr. Ve sadece 
ondokuzuncu yiizy1l pozitivizminin ve. evoliisyonizminin fikirlerini 
dogrulay1c1 niteliktedir. Bilindigi gibi Batlda dinler tarihi ara§tlrma
lan ondokuzuncu yiizy1lda sosyoloji ilminin geli§mesi ile · ba§lamu~tlr. 
ilk kiiltiirler, medeniyetler ve mitolojiler iizerinde ara§tirma yapan 
~osyologlar, sonra dinler konusunu ara§tlrmi§lardir. Ondokuzuncn 
as1rda pozitivizm Avrupada hakim fikir oldugu ic;:in, pozitif metodlar 
ilmin her §Ubesine uygulanmaya c;:all§Ilrm§tlr. i§te dinler tarihinin te
kamiilcii fikri, pozitivizmin, insanm men§ei konusundaki tekamiilcii 
(Evolusyonist) Darwin'in fikirleriyle desteklenmi§tir. Boylece Augus
te Comte'un iic;: hal kanunu adlm verdigi ve irisanllgm iic;: biiyiik saf
hadan ge<;tigini, bu safhalarm, teolojik, metafizik ve pozitif safha ol
dugunu belirten temel fikrinin paralelindedir. Ona gore dini devir de
mek olan teolojik safha insanllgm c;:ocukluk ve ilkellik donemini ifade 
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eder. En ileri donemi olan pozitif safhada . ise, artlk her§ey gizli bir 
manevi giice (tannya) atfedilmeyip, pozitif ilimlerin mutalarma gore 
izah edilir. i§te men§ei itibariyle pozitivizmin biiyiik tesiri altmda 
bulunan dinler tarihi de dinled bu baki§ a~1smdan ele allp degerlen
dirmek. istemi§ ve tekamiilcii bir yorumla a~1klamaya c;all§ml§tlr. 

islam'a gore Allah indinde ·ger~ek din sadece islam'dir . Diger se~ 
rna vi dinler, haddi zatmda ilk geldikleri donemde . miisliimanhgl tem
sil ediyorlardL Bu sebeple Kur'an onlan da islam olarak niteler. An
cak zamanla insanlar tarafmdan tahrif edilmi§ ve onun yerine Allah 
yeniden islam'I getirmi§tir. Nihayet en son olarak islam Hz. Muham
med Mustafa (s.a.) tarafmdan en miitekamil ve en nihai din: olarak 
teblig edilmi§tir. Tarih boyunca gelen dinlerin esas. umdeleri hi~ de
gi§memi§tir. (Allah'a, peygamberlere, kitaplara, meleklere ·ve ahirete 
iman gibi). Degi§en hususlar sadece teferruatl ilgilendiren . ve insan
hgrn medeni ve ilmi durumunun degi§mesiyle degi§en §eylerdir. Hz. 
Adem'den giiniimiize kadar gelen dinlerin hepsi Allah'm birligi fik
rini getirmi§lerdir. ~irk hi~bir dinde me§ru degildir. 

ilkel kavimlerde goriilen putperestliklere gelince; bu, i"'>anlarm 
kendileriyle Allah arasma yerle§tirdikleri va~ntalan -giine§, ay, yJl
diz, ate§, ta§, riizgar gibi- daha sonra ilahla§tirmalarmdan dogan 
bir sap1khktlr. Bu sap1kllg1 diizeltmek iizere Cenab-1 Allah peygam
berler gondermektedir. Binaenaleyh, §irk ve putperestlik esasma da
yanan ibtidai dinler, insanlarm hak dinden aynlmalan ve sap1khga 
dii§meleri son':lcu ortaya ~1km1§t1r. Ne var ki batlh dinler tarihi ara§
hrmacllan bu sap1khg1 esas almakta ve dinin ilk §eklinin bunlar ol- . 
dugunu, bilahare tekamiil ettigini soylemektedirler. Baz1 ortak nok
talari bulunmasmdan dolay1, dinlerin men§einin bu putperest mito
lojiler oldugunu belirtmektedirler. Dinin boyle degerlendirilmesi Ba
tldaki din anlayi§mm yanh§ sonu~lara ula§masma sebep olmaktad1r. 
Onlar bu yiizden islam'm din anlayi§Inl bir tiirlii kavramamaktadu
lar. 

a) Eski Mlsu'hlann Dini : 

Yeryuziiniin en eski medeniyet merkezlerinden birisi olan Misir'
da muh~elif inant;' §ekillerine n:istianmi§tlr. M1s1r dini mitolojik nite
Iikli bfr din olup bu dinde iriuhtelif ilahlar bulunmaktad1r. Zaman 
ilah1 Kep, gok tann~as1 Nut'un birle§mesinden, isis, Osiris, Setph ve 
Nephtys isimli ilahlar diinyayagelmi§tir. Bir k1skan~hk yiiziinden Ozi
ris, Setph tarafrndan· oniki · par~aya boliiniip oldiiriilmii§tiir . . Bu ilah-

·. ' !:• ·-1 
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lardan her biri ayn bir nesneyi tem.Sil ederlerdi. Hatta Misir'hlar ken
di il~hlanm bazan insan §eklinde, c;ogu kere de hayvan §eklinde dli
§iiniirlerdi. Mesela Oziris okiiz, Horus atmaca §eklinde kabul edilirdi. 
Her mabedde bir hayvan bulunurdu ve kendisine ilah adma tap1llrd1. 
En mukaddes hayvan ise Apis okiizii idi. Her §ehrin bir ilah1 bulun
maktaydi. Hangi §ehir devleti MlSlr'a hakim olmu§sa, biitiin Mlslr'll
lar onun ilahma taparlard1. Mesela Delta'da Oziris, Heliopolis'te ~a, 

_ Thebea kentinde ise Amon ilah olarak kabul ediliyordu. 
I 

M1s1r hiikiimdarlarma Firavun denirdi. Firavunlar giine§in oglu 
veya temsilcisi say1hrlard1. Ve ilahlarm soyundan geldikleri ic;in kral
lar ancak · kendi klzkarde§leriyle evlenirlerdi. BoY!ece yabanc1 kan ka
n§masi onlenirdi. 

M1s1r'da M. 0. 1400~ Yillarmda (XVIII. hanedan devri) c;ok ac;1k 
ve, l;>ariz olmasa da bir dini 1slahat yap1lm1§ ve c;oktannc1hk birakl
Iarak tektannc1 bir anlay1§ hakim olmu§tur. ileri gorii§lii, bilgin ve 
hakim bir hiikiimdar olan Amen - Hotep, tektannYI temsil eden ve 
giine§ kursu ile ifade edilen Aton isimli ilah1 benimsemi§ ve diger 
ilahlara ibadeti yasaklaml§. Ve Amon memnundur anlamma gelen 
a:dm1 terkederek, Aton'un ihtiyan anlamma gelen Amenaton adm1 
ald1. Diger devlet memurlan da onun ardmdan gidip, putperest gele
nekle alakalanm kestiler. Hatta tann ile insan arasma hic;bir §eyin 
girmemesi gerektigini belirterek ruhban sm1f1m ortadan kalcbrd1. 
Ama kral oliince tekrar eski putperestlige doniildii. 

b) Hind Dinleri : 

Eski c;aglardan beri Hindistan degi§ik dinlere sahne olmu§tur. 
Himalaya daglannm eteklerindeki bu diiz ve verimli ova!arda. Ve
dizm, Brahmanizm, Hinduizm, Jainizm, Budizm ve Sikh gibi degi§ik 
dinler zuhur etmi§tir. 

Vedizm, mukaddes bilgi manasma gelen Veda'larm dinidir. Ve
da'lar Sanskritc;e yaz1lm1§ olup, Rig.- Veda, Yajur- Veda, Sarna- Veda 
ve Ahtarva- Veda olmak iizere dort kitaptan meydana gelmektedir. 
Bu metinlerde, gokgiiriiltiisii, firtma ve yagmurun ilah1 olan Indra 
ve akll ve hikmet ilah1 Varuna yerallr. indra hem Hindularm milli 
tanns1, hem de c;ok zalim ve cebbar bir ilahtlr. Bu dinde kurban 
onemli bir yer tutar, zira ilahlarm nafakas1 olarak kabul edilir. 

Bilahare Hindistan'da . Vedizm'in yerini Brahmanizm alrm§tlr. 
Brahmanizmin dini metinleri ise Veda'larm §erhinden ibaret olan Upa
ni§adlardir · 
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Miladm ilk asrmda Hindisfun'da Hinduizm zuhur eder. Bu din 
kendinden onceki dinleri kabul eder ve onlarm metinlerine Have ola~ 
rak Purana isimli mitolojik metinlerdir. Aynca Mahabharata ve Ra
mayana adh dini metinler buyuk bir yekun ttitar. 

~aiillzm ise, Jina (muzaffer) ve Mahavira (btiytik kahraman) 
tinvamyla tanman birisi tarafmdan kur'ulmu§ ateist bir dindir. Te
nasuh-i ervah fikrine kail olup, kainatm tesadufen meydana geldigini 
ve ilah diye bir§eyin bulunmad1gm1 savunur: Mensuplanna devamll 
perhizi ta~siye eden bu din, intihan en dogru hareket olarak kabul 
eder. . 

Jaini~min materyalizmine tepki olarak dogmu§ olan Budizm is~ 

M. 0. VI. asi.tda Guathama Buddha tarafmdan kurulmu§tur. U~ sepet 
anlamma gelen Triptaka isimli mukaddes metinlerc;ie ruhanilik kai
deleri, kurtulu§ -re~eteler~ ve felsefi gorti§ler dile getirilir. Yerytizunde 
en yaygm olan dinlerden birisidir. Daha sonra <;in, Japonya ve birc;ok 
Dogu Asya tilkesinde yayilmi§tlr. · Sakya Muni de denen Buddha'nm 
enteresan bir hayatl vard1r. Bir prens olarak Himalaya daglanmn 
etegindki Magadha kralhgmda dtinyaya geldikten sonra 29 ya§mda 
saray1 terkeder ve yedi y1l perhiz yaparak oru~ tutar. Otuzaltl ya§m
da iken Budistlerce mukaddes sayilari. bir incir agac1mn altmda iken 
Buddha, · anc.ak < dunyevi arzulan terketmekle ger~ege · eri§ilebile
cegini sayler ve kendisi 80 ya§mda iken Nirvarta'ya eri§ir. 

Nanek tarafmdan kurulmu§ olan Sikh dinine gore Tann tic; §ey 
yaratmi§tir .: Brahma (vareden), Vi§nu (nz1k veren), !:}iva (olduren). 
Sikh dini Hindistan'da yaygm bulunan islamiyet ve ' H1ristiyanhiP. 
birle§tirerek bir nevi leslis ihtiva eden bir dindir. Dtinyayi yaratan 
tann onlara gore Brahma'd1r. Vi§llu ise dtinyayi idare etmektedir. 
!:}iva da yokedecektir. Bu u~ ilah aslmda bir tek' tanr1 olarak birle§:
mi§lerdir. 

c) ~in · ve Japon Dinleri : 

Qin'deki en eski ·din Sinizm'dir. Sinizm'de yar.at1c1 gu~. gokyuzu
nun ilahl alan <;ang - Ti'nin oglu ayru zamanda <;in htikumdandlr. 
Bu yuzden ona gogun oglu denilir. 

Bilahare Sinizm'in gorti§lerini . sistemle§tiren Konfti~yani~m zuhur 
eder: M. 0. VI:- as1rda f}antung eyaletinde ya§affii§ olan Konfti~yus 
(Kong - Fu - Tseu) ~aha ~bk · insanlann egitimi ve yeti§mesi tizerintle · 
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durur. Bu sebeple kendisine <;in Sokrates'i · denmi§tir. Metafizik mev
zularda ise herhangi bir fikir beyan etmez ve Sinizm'in gorii&lerini 
tekrarlar. 

Aym donemde zuhur eden Taoizm ise, Tao'nun alemin nizam1 ve 
diizenin esas1 oldugunu belirtir. Bu din bilge ihtiyar manasma gelen 
Lao- Tseu tarafmdan kurulmu§tur. 

Japonya'da en biiyiik din, tannlarm yolu demek alan ~intoizm'
dir. Bilahare Konfii~yanizm ile Budizm'de yayilmi§tlr. Mitolojik bir 
din alan ~intoizm'e gore, once idazanagi ve idazanami adh biri er
kek digeri di§i iki ilah varmi§. Bu iki ilahm birle§mesinden tiim ~Ta

pon adalan ve diger varhklar meydana gelmi§. Japan hiikiimdan gii- , 
ne§ ilahesinin soyundan geldigi i~jn aym zamanda ba§rahiplik gore
vini de ifa eder. Bunun i~in Japan 1rk1 ilahi men§elidir ve imtiyazll
dlr. Mikado ad1 verilen kralm emri giine§ ilahesinin emri gibi oldu
gundan · Japonlann onun buyrugunu yerine getirmesi dini bir vazi
fedir. 

d) Iran Dinleri : 

Eski iran'da Zerdii§t dini, Mecusilik, Parsilik, Mithraizm ve Mani 
dini bulunmakt~yd1. Mecusilikte biri hay1r ve nur ilah1 alan Hiirmiiz 
(Ahuramazda), digeri de §er ve karanhk ilah1 alan Ehrimen (Angra
Mainyo) bulunmaktadir. Bu iki ilah birbiriyle sava§maktadir. Hiir
miiz hakim olursa yeryiiziinde iyilik, Ehrimen hakim olursa kotiiliik 
t;ogahr. Ate§ yeryiiziinii aydmlatmas1 hasebiyle iyilik ilah1 Hiirmiiz'
iin semboliidur ve her mabedde siirekli yak1hr. Eger yeryuziinde ate-§ 
sonerse Ehrimen hakim olur. 

Daha sonra iran'da Zerdii§t (Zoro- Astra) dini hakim olmu§tur. 
Zerdii§t'iin kendisi bir peygamber goriiniimiindedir. Nitekim mukad
des nehir alan Daitya'mn kenannda gezinirken, bir melek tarafmdan 
Hiirmiiz'iin huzuruna ~1km1§ ve ilahi tecelliye mazhar olarak kendi
sine Avesta ad1 verilen dini metin verilmi§tir. Zerdii§t yeryiiziinde 
Ehtimen'in faaliyetlerine oldiiriicii darbeyi indirmi§tir. Ve diinya}'l 
her tiirlii fitne ve kotiiliiklerderi temizleyip kurtarmu~tir. Zerdii§t'iin 
getirdigi dini metinler bilahare §erhedilerek Zend·- Avesta (Avesta'
nm §erhi) ad1yla §Ohret bulmu§tur. 

· Parsi'lik islam dininin iran'da hakim olmasmdan sonra Hindis
tan'a giden iranltlar tarafmdan kurulmu§ bir dindir. 

Mithra dini ise Hind ve iranhlar tarafmdan kurulmw~. eski Hind 
ve iran mitolojilerine dayamr. 
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M. 215-276 y11lanhda ya§ad1g1 sanilan Mani tarafmdan kurul
mu§ Manicheism ise, iran mecusiligi, Babil mitolojisi ve Hiristiyan 
akidelerinin kan§tmmdan meydana gelir. 0 da tlpk1 diger iran din
leri gibi iyilik ve kotiiliik esasma dayanan dualist bir anlayi§a sahip
tir. Diinya iyilikle kotiiliigiin kan§tmmdan meydana gelmi§tir. insan 
da ruh ile bedenden miirekkeptir. Ruh bedene ' hapsolmu§tur, biitiin 
ruhlar armarak bedenden aynhp diinya gogiine ~1ktlklan giin ger
<;ek kurtulu§a ereceklerdir. 

- Yakla§Ik 487 y1hnda ya§ayan Mani'nin miiridlerinden olan Maz
dek ise o doneinde bir nevi komiinizm olan Mazdeizm'i kurmu§tur. 
Aile ve miilkiyetin ortakhg1 esasma dayanan bu din bilhassa ga.pul
cular tarafmdan benimsenerek, karga§ahga sebep olmu§tur. islam 
diinyasmda goriilen batmi cereyanlarm temeli de Mazdeizm'e dayamr. 

e) Eski Tiirk · Dini : 

.:i:slam'dan once muhtelif dinlere intisab etmi§ olan Tiirklerin en 
onemli . dinleri bir nevi totemizm olan ~amanizm'dir. Birc;ok tannla
rm bulundugunu kabul eden Tiirklerde ba§ ilah Goktanns1 (Tengri)
dir. Bunun yams1ra daha birc;ok ilah heykelleri yaptlklan, hatta ke
c;eden yap1Ian bu putlann ic;yag1 ile yagland1g1 soylenir, Tann gogiin 
onyedinci katmda oturmaktad1r. 

f) Siimer ve Babil Dinleri : 

M. 0. 4000 ytllarmda bugiinkii Mezopotamya (Dicle ile Firat neh
rinin arasmda) yerle§en Siimerler de birc;ok tannlara inamyorlardL 
Bilhassa ba§tann olan Marduk c;ok zalim ve hunhar bir ilahtl. Mar
duk, insam topraktan yaratmi§ ve kendisine ibadet etmesini istemi§
tfr. :i:nsan ona isyan ettigi ic;in, bir tufanla onu yeryiiziinden silmek 
istemi§se de, tann Ea'mn delaletiyle, Ut-Napl§tim isimli insan bir 
gemi yapar ve tufa.ndan kurtulur. Diger insanlar da onun soyundan 
tiireyip c;ogahrlar. 

Baz1 batl11 ara§tincilar, semavi dinlerde mevcud olan Nuh pey
gamberin bu ki§i oldugunu ve tUfan olaymm da Siimer d~ninden ya- · 
hudilige gec;tigini iddia ederler ki bu bizim inanc1m1za ters dii§en yan
h§ bjr yorumdur . . 

Babilliler de kendilerinden once bu topraklarda ya§ayan Sumer
lerin dini inanc;lanm oldugu gibi kabul etmi§lerdir. Ancak ~abil'de 
Marduk'un yams1ra, Baal, Shamas, i§tar, Sin, Ea, Enlil ve Arm gibi 
ih1hlarm da varhg1 kabul ediliyordu. 
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g) · Yunan ve Roma Dinleri : 

Miladdan once ikibin y1llannda bugtinkti Yunan adalarmda 
Aegean, Mineo ve Myceneo isimli medeniyetler kurulmu§tu. Bu me
d~niyetlerin merkezi olan Girit adas1 daha sonraki Yunan dinlerinin 
de nierkezi olmu§tur. Yunanistan'da her .e§ya ve varhk igin bir ilah 
telakki edilen mitoloji hakimdi. Olympos dagiannda ya§ad1g1 kabul 
edilen bu ilahlar tlpk1 insanlar gibi, be§eri arzularla muttas1f olarak 
kabul ediliyordu. Bu mitolojinin yams1ra Orphisme dini , ile, bu dinin 
ayinlerinden ibaret olan dionysos ayinleri bulunmaktayd1. 

Roma onceleri putperest bir din anlayi§ma sa,hip degilken, bila
h~re Yunanistan'1 tilkelerine katmca, Yunan putperestligini ayniyle 
kabul etti. Ve Yunan ilahlan ve mitolojisi ayniyle, ~adece isimleri 
degi§ik olarak Roma'ya hakim oldu. 

h) Diger Dinler : 

Bu dinlerin di§mda Avrupa'da daha baz1 dinlere rastlanmakta-
- d1r. Mesela miladdan birkag as1r once Kuzeybat~ Avrupa'dan, Dani~ 
marka adalarmdan gelip Avrupa'ya yerle§en Keltler, goktannc1 bir 
dine sahip idiler. ilahlann ormanda ya§ad1gm1 samyorlard1. Druid 
ad1 verilen rahipler tarafmdan yonetilen ayinlerde, yilm belirli mev-

- siminde ilahlara kurban olarak insanlar takdim ediliyordu. iskandi
navya'da ya§ayan Totonlar ise yirmiye yakm ilaha tap1myorlard1. · 
Slavlarm ve Baltlk milletlerihin de ayn ilahlan bulunmaktaydL 

. Me¥-..sika'da ya§ayan Azteklere gore, insan Vi<;li- Pugli isimli harp 
ilahm1 doyurmak igin yaratilmi§tlr. Zira onun, insan ytiregi · yeme• 
yince zayiflayip kainatl idare edemeyecegine inamhyordu. Peru'da ya
§ayan inkalar ise gtine§ ilahma · tap1yorlard1. Mayalar da giine§ ila
hmui yams1ra ba§ka iUthlar bulundugunu kabul ediyorlardl. 

Afrika kavimleri ise gogtin yaratlc1s1 olarak btiyiik bir tannnm 
varhgm1 kabul ediyorlardl. Ekvator'da ya§ayan Pygmeler, Avustral
ya'da ya§ayan Bochimenler ve Hotanto'lar bu bir tek ilahm kainatl 
yoktan varettigine inamyorlard1. Polinesia'hlar ise kainatl Io adh tan
rmm sudan yarattlgma, sonra bir emirle diger varhklan meydana 
getirdigine inamyorlard1. 

Daha once de belirttigimiz gibi biittin bu dinler hak dinden in
hirafm neticesinde ortaya <;Ikmi§lardir. Ve hepsinde c;ok ciiz'i de olsa 
tevhid ahldesinin kalmtlsma rastlamak miimktindtir. 1 

(1) Bu konuda daha geni§ bilgi i~in -§u kaynaklara bakm1z : H. Ringgern, A. V. Strom, 
les R~ligions du Monde, Payot, Paris, 1960. Felicien Challaye, Dinler Tarihi, Tiirk~e 
~ev. Hamdi VarQ~lu, istanbul, 1960. Orner RIZa Do~rul, Yeryiiziindeki Dinlerin Ta
rihi, istanbul, 1963. M. Semseddin, Tarih-i Edyan, Istanbul, 1338. Annamarie Schim
mel, Dinler Tarihine Giri§, Ankara, 1955. 
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II- YAHiJDi'LiK 

a) Yahudi Dini 

Yahudi'lik; Babil siirgiinfulde Musevi'lerin te§kil ettikleJ.i mezhe
bin ad1d1r. Aynca Talmud'culuk ad1 da verilir. Ancak bugiinkii anla.
nnyla Yahudilik, ibranilerin veya israil -Ya'kub-- ogullarmm dinine 
verilen isimdir. ibrani, israil ve Yahudi kelimeleri, ayn ayn Irktan' 
toplulukla.rm isimleri olmay1p bir milletin tarihin muhtelif devrinde 
ald1gl degi§ik isimlerden ibarettir. 

ibrani terimi, 1rmagm «obiir kiy1s1mn _adamlan» demektir. :i:brim 
kelimesinden tiiremi§ olup, ibri ve Hibri, ge~it demek olan Ebere -ki 
arap~aya A'bere §eklinde ge~mi§tir- kokiinden tiiretilmi§tir. Ba§lan
gi~ta {(1rmagm obiir tarafmm adamlari» tabiri Fi.rat nehri i~in kul
lamhrken, bilahare Erden -Urdiin- 1rmag1 i~in kullamlmi§tlr. - is
railogullanmn atas1 olan Hz. ibrahim -ki araplarm da atasidir
Siim:er'lerin Ur §ehrinde diinyaya gelmi§, I. Babil Kralli~mn VI. krah 
olan U.nlii H.amurrabi'nin (M. 0. 2009- 1961) iktidan doneminde ya .. 
§ami§tlr. Bu §ehir, giiney Mezopotamya'daki Ur §ehri olmaYIP Kuzey 
Mezopotamya'daki Ur- Kastim (Urfa) oldugu ve ibrani'lerin de Ara
mi'lerin bir kolu oldugu ve Tevrat'taki kay1tlarm sonradan degi§tiril
digi de soylenir. :i:br~ni'ler; bilahare Ken'ani'ler, Arami'ler ve Amuri'
lerle kan§IDI§lardir. 

I 

:i:brani'ler, kuzey Mezopotamya'y1 Babilli'lerin istilas1 iizerine 
terkederek giiney Filistin'e yerle§tikleri tarihi kaynaklarca bel!rtilir. 
Dalia sonra bir k1thk zuhur etmi§ ve :i:brani'ler yerle§tikleri Filistin 
oolgesinden M1s1r'a go~ etmi§ler, tekrar Filistin'e doniip Lut golii ci
va~ma yerle§mi§lerdir. Hz. ibranim'in torunu Hz. Ya'kub'tan itibaren 
i:brani'ler, israilogullan -Benu israil- adm1 almi§lardir. israil, Hz. 
Ya'kub'un ad1d1r. Bunun iizerine onun soyuridan gelenlere israil'in 
ogullan denilmi§tir ve b_u isim -boylece :i:branirerin ad1 olmu§tur. 

fsrail kayri.aklarma gore bu olay §Oyle olmu§tur : Ken'an diya-
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nnda kithk olmas1 iizerine Hz. Ibrahim giineye dogru gider. Bu si
rada M1s1r'da Amalika (Hiksos'lar) hiikiim siirmektedir. Hiksos'lar 
krali Hz. ibrahim'e biiyiik iltifatlarda bulunur, ancak e§i Sara'ya da 
goz diker. Bunu sezen Hz. ibrahim, Firavun'un kendisine hediyye et
tigi cariyeyi - Hz. Hacer- de beraberine alarak tekrar yurduna dO
ner. Hz. ibrahim'in bu cariyeden oglu ismail diinyaya gelir. Arab-I 
Miista'rebe ad1 verilen araplar Hz. ismail'in soyundan gelenlerdir. Ni
tekim Hz. Peygamber de bu soydand1r. Hz. ismail'den ondort y1l son
ra Sara Hz. ishak'I diinyaya getirir. Boylece ibrahim _(a.s.)'m biiyiik 
oglu ismail Hicaz, kii~iik oglu ishak da Ken'an Hinde hiikUm siirer
ler. Hz. ishak'm Esav ve Ya'kub admda iki ~ocugu diinyaya gelir: Hz. 
Ya'kub, daYISI k1zlan Lea, Rachel ve cariyeleri olan Zilpa ve Bilha 
ile evlenir. Bunlardan on iki oglu diinyaya gelir. Day1s1 k1z1 olan Lea'
dan Hz. Musa'nm atas1 olan Levi, Simeon, Ruben, Yehuda (Juda), 
issakar, Zabulon, Rachel' den, Yusuf (Joseph), Biinyamin (Benjamin), 
Lea'nm cariyesi Zilpa'dan Gad ve A§er," Rachel'in cariyesi Bilha'dan 
Dan ve Nephtali diinyaya gelmi§tir. i§te oniki israil s1pt1 bunlardan 
dogmU§tur. Hz. Ya'kub Rachel'den dogan Yusuf ile Biinyamin'i c;ok 
sevdigi i~in diger ~ocuklan bunlan kiskanmi§lar ve Hz. Yusuf'u ku
yuya atmi§lardi. Oradan ge~en kervan, kuyudan su ~ekmek isterni§ 
ve Hz. Yusuf'u kuyudan ~Ikanp M1s1r'a gotiirmii§ ve esir diye sat
mi§lardi. Ust seviyede yonetici oian efendisinin kansi Ziileyha'nm Hz. 
Yusuf'a goniil vermesi sonucu zindana atllm1§ bilahare zindandan ~~
kanlarak, mali i§lerle gorevli onemli bir mevkie getirilmi§ti. Yabanc1 
bir siilale olan Hiksos'lar M1s1r'daki iktidarlanm daha ~ok yabanci
lara dayandirarak devam ettirdikleri i~in Hz. Yusuf'un soyda§lan k1sa 
zamanda M1s1r'a yerle§tiler. Firavun onlara verimli topraklar verdi. 

Daha sonra yerli halk go~ebe Hiksos'lara kar§l bir devrim yapt1. 
Ba§a · Fira vun olarak XVIII. siilaleden Ahmes ge~ti. Ahmes op.ce is
railogullarma bir§ey yapmad1. Bilahare iktidan ele alan XIX. siila
leden II. Ramses, M1s1r'm verimli arazilerine gelip yerle§mi§ olan ve 
kendi i~lerinde gii~lii bir birligi devam ettiren israil kolonilerine kar
§1 amans1z bir miicadeleye giri§ti. (M. 0. 1298- 1232) Yillarmda ya§a
mi§ olan II. Ramses, israilogullarma ~ok biiyiik zuliimler yaptl. is
railogullarl Hz. Musa'nm onderliginde (M. 0. 1330- 1215) M1s1r'da~ 
~1k1p tekrar ata yurdlarma dondiiler. israilogullarmm M1s1r'daki mii
reffeh hayat1 dorty:iiz seneden fazla siirmii§tii. 

Ne var ki israilogullannm M1s1r'a go~etmesinden sonra, bu top
raklara Ege adalarmdan go~eden Filisti'ler yerle§mi§ti. Filisti'ler ile 
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israilogullan arasmda uzun miicadeleler oldu. Neticede kral olan 
Saul -Kur'fm'a gore Talut- Filisti'lerden Goliat -Kur'an'a gore 
Calut- ile biiyiik bir sava§a giri§ir ve bu sava§ta Hz. Davud Calut'u 
Oldiiriir. (M. 0. 1044) Bundan sonra Filistin'de israilogullan biiyiik 
bir imparatorluk kurarlar. Bilhassa Hz. Davud (M. 0. 1029- 974) ve 
Hz. Siileyman (M. 0. 974 - 933) devrinde kurduklan «Birle§ik ibrani 
Kralhgi>> biitiiniiyle israilogullan tarihinde bir daha e§ine rastlan
mayacak derecede muhte§em olur. Hz. Siileyman'm vefatmdan sonra 
bu kralhk ikiye aynllr. Kuzey Filistin'de israiliyye (Sameria) ve gii
ney Filistin'de de Yehudiyye (Kudiis) devleti kurulur. Ancak ltlsa 
bir siire sonra Asur krah V. Salamansar ve onun oglu II. Sargon (M. 
0. 722) israiliyye kralhgma son verir, biitiin yahudileri esir eder. 
Bunlar bir daha tarih sahnesine donemezler. Bilhassa milli ilah olan . . 
Jahv (Yahova) 'YI b1rak1p Baal ve Astatte'ye tapmd1kla? i~in bu ce-
zaya ~arptmhrlar. Giiney Filistin'deki Yahuda devletinde Hezekial, 
Amos ve E§ia adh peygamberler Yahova dinini ihya gayesiyle kral 
Josias devrinde (M. 0. 641- 611) biiyiik bir ~aba harcarlar. Boylece 
Tevrat'm Tesniye (ikinci ::}eriat) kitabm1 meydana getirirler. Fakat 
kuzey Filistin'i alan II. Sargon giiney Filistin'i de i§gal eder. Nihayet 
Babil hiikiimdan iinlii Nabu- Kudur- Usur -islam kaynaklarma 
gore Buhtunnasr- tarafmdan Yahudi iilkesi istila edilir ve Kudiis 
(M. 0. 587) yllmda zabtedilerek, YJkihr. Siileyman peygamber tara
fmdan yap1lm1§ olan iinlii ma'bed tahrib edilir. Biitiin yahudiler esir 
almarak Babil'e gotiiriiliir. Yanm yiizyll siiren Babil esareti Yahudi
lerin milli birligi baklmmdan biiyiik bir rol oynar. iran _hiikumdan 
Kyrus {Keyhusrev M. o. 539) YJlmda Babil'i i§gal edince yahudileri 
serbest b1rak1r. Esaret doneminde yahudi birliginin kurulmasmda 
Hezkhial, Zekharya (Zekeriyya) . ve Malakhiya isimli peygamberlerin . 
biiyiik etkisi olur. Yahudilerin dini birligi saglamrsa da siyasi birlik 
bir daha elde edilemez. Siirgiinden donen yahudiler Kudiis'teki eski 
dinda§larmm putperestlerle kayna§ml§ oldugunu gorunce, peygamber 
Ezra ve Nehemia'YI Kudiis'e gonderirler. Bu iki peygamber, _ yahudileri 
putperestlerden aYJrmaya ve Tevrat'1 yeniden ortaya koymaya ~all

§Irlar. Bunun sonucunda evler ve ma'bedler in§a ederek oraya yer
le§irler ve ibranca yerine Aramca'y1 resmi dil olarak allrlar. 

Bundan sonra Filistin Yun~n hiikiimdan iskender tarafmdan 
(M. 0. 333) zabtedtlir, bilahare Roma imparatortuguna bagli· bir eya
let haline gelir. (M. 0. 63) Roma imparatoru Pompeus'un Kudiis'u 
zapdetmesinden sonra bilhassa Sezar, Antonius ve Oktavianus zama-
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nmda yahudiler ag1r zuliimlere ve zorluklara ma'ruz kahrlar. Zulme 
dayanamayan yahudiler isyan edince, Neron Kudiis'iin bastmlmas1 
gorevini Vespanius'a verir. Onun bu s1rada imparator olmas1 ·uzerine 
Kudiis'iin tenkili i§i Titus'a verilir. Titus Kudiis'ii yerle bir edip, ya
hudileri k1hc;tan gec;irir, '9ir k1sm1m da Roma'ya gotiirerek vah§i ca
navarlarm agzma attmr. Bu olay, Babil esaretinden daha ag1r ·olur 
ve M. 70 YJlmda israil imparatorlugu tarihe kan§Ir. ingilizlerin oyu
nuyla 1948'de israil devietinin kurulu§una kadar bir daha devlet ola
mazlar. Ama dini ve · milli birliklerini korumasm1 bilirler. 

b) Yahudiler ve Hz. Musa 

Levi'nin sibtmdan gelen Hz. Musa, israilogullarmm en biiyiik 
peygamberi olup imran'm ogludur. Dogduktan sonra bir sepetin ic;in
de Nil nehrine birakllmi§ ve ilahi inayet ile, Firavun'un k1z1 tarafm
dan -islam kaynaklarma gore hamm1- Nil nehrinden ahnml§ ve 
M1s1r prensi olarak sarayda yeti§tirilmi§tir. 

Hz. Musa M1s1r'da parlak bir maziye sahip bulunan ibranile'rin 
kole olarak kullamlmalarim asia hazmedememi§ ve bir Mis1rhmn bir 
yahudiyi hakSlZ yere dogmesine tahammiil edemiyerek MlSirllyl Ol
diirinU§. Artlk M1s1r'da kalmas1 imkansizla§ffil§. Sina (Sinai) c;oliine 
kac;mi§, orada Medyen (Median) §eyhi Jetro (§uayb) 'm kiziyla ev
lenmi§. Medyen'de kald1g1 miiddetc;e kaympederinin koyunlanm giit
mii§. 

Fakat M1s1r'daki esir halk1 hiirriyete kavm~turup bir din etrafma 
toplamak istiyormu§. ileti gorii§lii insan olan kaYJnpederinin . yard1-
m1yla bu hususta projeler haz1rlam1§. Mls1r'a gidip gelenlerden eski 
Firavun'un oldiigunii ogrenmi§ ve MlSlr'a donmeye karar vermi§. M1-
Sir'a giderken· Horeb (Sina) dagmda c;ahhklar arasmda tann Yahova 
goriinerek Musa'ya §oyle seslenmi§: 

«Ben. babamn tanns1, ibrahim'in rabbi, ishak'm rabbi, Ya'kub'un 
rabbi Yahova'y1m. M1s1r'daki kavmin c;ektikleri cefay1 gordiim . . An
garya yiiziinden kopard1klan feryatlan duydum. Onlan Mis1rhiarm 
elinden kurtararak iyi bir memleket, siit ve bal akan Ken'an diya
rma gotii~meye geldim. §imdi Firavun'un yanma git. Kavmini, israil 
ogullanru M1s1r'dan t;Ikar.» 

· Tann Yahova'mn bu va'dini M1s1r'daki i§c;ilere bildiren Ml1sa, on
Ian isyana davet etti. · Bu hususta Firavun'la kar§Ila§tl ve yahudile-
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rin serbest birakilmalanm istedi. Firavun bu selahiyeti nereden · al
digim sorunca; Musa tann Yahova'y1 gosterdi. Bunun uzerine yerde 
ve gokte kendinden '!Ja§ka bir ilahm mevcut olmad1gm1 iddia etti. 
Bundan sonra tann Yahova M1s1r'a gelerek . on tiirlu felaketle Fira
vun'un goziinii ac;tl. 

Talmut §arihlerinin verdikleri bilgiye gore, israil ogullan c;ok 
kotii hayat .§artlan yiiziinden birc;ok hastahklarm sebebi oldukla.rm- · 
dan, M1s1r'dan <;Ikmalarmda Firavun beis gormemi§, fakat sonradan 
pi§man oldugu i<;in onlan askerleriyle takip ettirmi§tir. K1z1ldeniz'in 
sulan arasmdan -biiyiik bir mucize ile- kavmini gec;iren Musa'y1 
israil ogullan ile birlikte geri c;evirmek isteyen MlSlr ordusu, · sularm 
arasmda helak olmu§tur. Bunu goren Musa, c;ok sevinmi§ ve sevin<; 
nagmeleri terennum ettiginden tann Yahova onu azarlayarak : «Qo
cuklanm oliirken mis1l olur da sevinc; nagmeleri terenniim edersin? 
Dii§manlanmn 1zd1rabma iiziilerek degil, fakat sevinerek baktlgm i<;in 
istikbalin kederli olacak» demi§tir. 

Kendisinde biitiin liderlik vas1flanm ta§Iyan Hz. Musa, ki.Utiir
suz, asi, giiriiltucu Yahudi milletini biraraya toplamaya muvaffak ol-
mU§tur. ' 

Hz. Mllsa bu manevi ink1lab1 temin edecek ahkam1 almak ic;in 
granitten be§ zirve ile bulutlara yiikselen, etrafmda beyaz kumlardan 
bir <;Ig gibi giirleyen ve Tann buyr~klariyle c;aghyormu§ gibi ses <;1-
karan Sina dagm1 sec;ti. · 

Yahudi geleneklerine gore bu olay §oyle olmu§tur : Musa «Tur» 
dagmda iken israilogullan lie; gun temizlenip dagm eteginde top
lanmi§lar, dagm iizerini bir bulut kaplaml§, §im§ekler c;akml§, gok 
giiriildemeye ba~laml§. Birdenbire dumamn -i<;inde nurani . bir direk 
belirmi§, biitiin dag titremeye ve deprenmeye ba§laml§, bunu goren 
israilogullan yerlere kapanmi§lar fakat Musa bu dumanm i<;ine gi
rip Tann Yehova ile vas1tas1z olarak gorii§mii§ ve on emri . ic;ine alan. 
levhalan ahp gelmi§tir. · Tann Yehova'n1n diktesi olarak kabul edi
len Evamir-i A§ere (On Emir) §Unlard1r: / 

«Ben seni esaret evi olan M1s1r'dan <;1karan Yehdva'yim. 

1 - Huzurumda ba§ka tannlarm olmasm. 
2 - Kendin ic;in put yapmayasm. Ne yukarda semada, ne a§a

gida yerde ve ne de yer altmda sularda bulunan §eylerden hi~ birinin 
suretini yapmayasm. Onlara secde etmeyesin, zira ben senin Rabbin . 
Yehova bana bugz edenlerden pederlerin giinahlm ogullarda, ii~iincii 
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ve dordlincu nesle kadar arayan gayur Yehova'y1m. Beni seven. emir
lerimi hlfzedenlere bin nesle kadar inayet ederim. 

3 - Rabbin Yehova, ismini beyhude yere zikredeni cezas1z bl
rakmaz. 

4 - istirahat gunu (Cumartesi gunu) takdis etmek i<;in onu ha
tumda tutasm, alt1 gun <;ah§lp her i§ini i§leyesin. Fakat yedinci gun 
senin Rabbin olan Yehova'mn rahat gunudur. Ne · sen, ne oglun, ne 
k1Z1n, ne kulun, ne · cariyen, ne hayvamn, ne. de kap1larmm i<;inde 
olan misafirlerin hi<;. bir i§ i§lemeyesin. Zira Yehova altl gunde se
maYl, yeri, denizi ve ormanlarda bulunanlarm hepsini halkedip ye·· 
dinci gunde istirahat etti. Bu cihetle Yehova rahat gununu mubarck 
klhp takdis etti. 

-5 - Babana, anana hurmet edesin. Ta ki senin rabbin olan Ye-
. hova'mn ~ana verdigi diyar uzerinde omrun uzun olsun. 

6 - insan oldurmeyesin. 
7 - Zina etmeyesin. 
8 - H1rs1zhk etmeyesin. 
9 - Kom§unun aleyhinde yalan §ehadet etmeyesin. 

10 - Koffi§unun hanesine tamah etmeyesin; kom§\mun zevcesi
ne · yahut kolesine, . cariyesine ve merkebine ve kom§unun hi<; bir §e

·yine tamah etmeyesin.» 1 

Bu on emir israil milleti ile Tann Yehova arasmda akdedilen bir 
ahd, bit mukaveledir. Yehova; bu emirlere .uyduk<;a milletini koruya
cak, aksi halde onlan cezalandiracaktlr. israilogul~an da Hz. Musa'
nm §ahsmda -bu emir1ere uyacaklanna Yehova'ya soz vermi§lerdir. 

- Buna Tevrat'ta yaz1h daha bir<;ok hiikum ilave edilmi§tir. Bu hu
kiimler, ibadet ve ayinleri, bayram gunlerini tayin ettikten ba§ka, 
fertlerin huslisi hayatlarma ait bir<;ok teferruatl da i<;ine almaktadlr. 
(Aile, nikah, tasarruf hakk1, ceza, saghgm korunmas1, yiyecek ve i~e
cekler, ila<;lar, vs. gibi). 

~epsi birden dini, siyasi, medeni ve cezai bir kanun hukmunde 
oldugundan bu mecmuaya «kanun». ad1 verilmi§tir. 

c) Yahtidilikte iman Esaslan 

1 - Yahtidi Tannlan : 

Yahudi milletinin tanns1 ccElohim» veya ccYehova» adlanm ta§l- · 

(1) Ahd-i Atik, HllrUC, Bab, 20. 
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maktad1r. Onceleri Elohim tabiat kuvvetlerinin hakimi olarak kabul 
edilmi§ti ve kendini ruzgar ve f1rtmada belli ediyordu. Sonralan hu 
korkun~ tann insan §ekli~de tasavvur edildi. 0, ibrahim'le konu~mu§ 
dinlenmek uzere ibrahim'in ~admnda misafir olmu§ ve ibrahim ya
nmda~i iki melekle ona yemek ikram etmi§tir. 1 Boyle insan gibi ka
bul edilen Elohim _ i~in su ba§lannda ve aga~larm altmda kurbanlar 
kesi'lmi§tir. 

Yehova'ya gelince bu, Yahudi kavminin milli tannsmm ad1dlr. 
Yehova lafz1 «Jahuve», «Jahve'' veya «Jahua» §ekillerinde yazilmak
tadir. 

Eskiden bu kelim~nin «Yaho- Yahu» veya «Yebo" §ekilleti de kul
lamlmi§tlr. 

Mezopotamya'da tannlar i~in «Ya, Yao» ve «Yave" isimlerinin 
kullamldlgi aynca tesbit edilmi§tir. Ken'an'hlann da «Yau" admda 

• .bir tannlan oldugunu biliyoruz. 
Hz. Musa israilogullanna inandlklan butu.n ilahlara kar§lhk 

olan tanr1y1 telkin etti. 
Yahudilere gore bu tann Yehova'd1r. 
0, geceleyin bir ate§ sutunu, gunduz siyah bulut halinde goru

nur. Nitekim, Musa'ya da ate§ halinde bir ~ahmn i~inde gorunmu§
tur. Gok gurultusu tanrmm gur sesidir. Zamanla Yahova, kudreti 
sayesinde butun tannlan ortadan kaldlrrm§ ve Ken'an ilinin tek tan
nsi haline gelmi§tir. Boylece butu.n tannlan §ahsmqa temsil eden ve 
bu manada te~ olan Yahova, israil milletinin tam bir milli ilah1 ol-. 
ffiU§tUr. 

Yahova'y1 daha belirgin bir §ekilde ancak §U ozellikleriyle tam
yabiliriz : 

a) Yahova : ibrahim'in, ishak'm, Ya'kub'un tanns1 §eklinde ta.
rif ediliyor. Musa'mn bir sorusuna ise §oyle cevap veJ;i.yor : «Ben, ben 

· olamm." 2 

b) Sina dagmda tabiat olaylan arasmda tezahur eden Yaho
va'yi naturist anlaYI~. yerinJ. yava§ yava§ animist ve antropomerfik 
(insan bi~iminde) bir anlaYI§a b1raktl. Buna gore Yahova'mn ruhi 
bir varhg1 vard1r. insan gibi organlara sahiptir. insanmki gibi du
§tince ve duygulan vard1r. Hakaret gordugu vakit ofkelenmesi bu ctim
ledendir. 

(1 ) Ahd-i Atik, Tekvin, Bab, 1 - 8. 
(2) Ahd-i Atik, Hurilc, Bab, 3, 13 - 14. 



48 HAD1SLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSiR1 

c) Yahova milli bir ilahtlr. Yabanc1 kavimlerle miinasebetlerin-
. de daima milleti olan israilogullanm destekler ve onlara hareket 
tarz1 tayin eder. Mesela: M1s1r'dan ~1karken kavmine hirsizhk yap
malanm emretmi§tir: . «Ve gittiginiz zaman eli bo§ gitmeyeceksiniz, 
her kadm kom§usundan ve evindeki misafirinden giimii§ e§ya ve al
tm e§ya ve yiyecekler isteyecek ve ogullarm1z1, k1zlarmiZ1 onlarla siis
leyeceksiniz ve MlSirhlan soyacaksm1z.» 1 

d) Milli ilah olan Yahova aym zamanda sava§~l bir ilahtlr. 0 
bir ordu ilah1d1r. _ Dii§mana kar§I ordunun ba§mda veya i~inde bulu
imr. Yahova, milleti adaletsizlik yapsa bile onlan terketmez. 

israil milleti yenildigi zaman Yahova, milletine klzml§ . ve dii§
mam k1h~ olarak kullanmi§tlr. Sa va§ hali dl§mda toprak iiriinleri ve 
insan ziirriyeti bak1rmndan nimetler yagdmr. 

e) . Sosyal te§kilatlanmayi ve kutsal bir mahiyeti olan kralm ta
. yinini Yahova yapar. Kral tanrmm golgesi ve hahamlarm ba§1d1r. 

f) Nihayet Evamir-i A§ere'yi Musa'ya veren O'dur. Tannya uy
mayanlarm ociinii ~ocuklarmdan da olsa ahr. Kar~1 gelmeyenler ise 
bin ku§aga kadar taltif edilir. 

israilogullan, Yahova'nm yamnda ba§ka ilahlara da, mesela : 
Bereket ilah1 Baal, Giine§ tanns1 Astarte'ye tapmi§lar, Yahova i~in . 
yapllan ma'bedlE~re Yahova gibi bunlarm da heykellerini koymu§lar
dlr. (Yahova'mn da insan ve boga bi~iminde heykelleri yap1hrd1). 

Peygamberlerin ikazlarina ragmen yahudiler bu bozuk · inanc;la
rmdan vazgec;memi§ler, ancak Yehf1da'da yapllan Josias reformundan 
sonra diger ilahlan terk ederek yalmz Yahova'mn altm ve giimO.§ 
heykellerini yapmaya devam etmi§lerdir. 

2 - Yahudi Peygamberleri : 

Yahudi dinine gore peygamberlik miiessesesi milli bir karakter 
arzeder. Zira bu miiessese, ic;ine yalmz Beni israil peygamberlerini 
almaktadlr. Bugiinkii Yahudilik, ba§ta Hz. Musa olmak iizere biitiin 
Yahudi pe~gamberlerini kabul eder. Yalmz bunlardan Hz. Davud'la 
Hz. Siileyman bir melik olarak telakki edilir. Mii'min olabilmek ic;in 
peygamber kabul edilenlerin hepsine inanmak §art degildir. Mesela: -. 
Yalmz Hz. Musa'ya inanmak iman yoniinden kafidir. Esasen yahu- . 
dilikte peygamber telakkisi c;ok degi§iktir. Onlara gore; gaibten ha
ber veren bir kimse peygamberdir. Bu itibarla bazan bir kahin pey-

(1) Ahd-i Atik, Hur(1c, Bab, 3, 21 - 22. 
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gamberden usttindur . . ilahi mesajlara vasita olan el~iler ya§ayi§ ve 
davram§ bakimmdan insanlardan farksizdirlar. Onlar da insanlar gibi 

· kottiluk yapar ve gunah i§lerler. Nitekim, Hz. Nuh sarho§ ve -ha§a
ahlaksizdir. Hz. Lut iki k1z1 ile zina etmi§tir. Hz. Davud gene bir za

. nidir. Hz.'' Stileyman putlara tapnn§tlr. Hz. Harlin kendisi putperest 
oldugu gibi kavmini de putlara tapmaya te§vik ·etmi§tir. 

Hz. Adem be§eriyetin ceddi ve peygamber olarak kabul edilir. 

3 - Y ahudilikte _ Kitaplar' : 

Yahudi dininin mukaddes kitab1 u~ bolum altmda toplamin ve 
~ski Ahid adi verilen mec~uad1r. iman esas1 olarak yalmz bu kitap
lar kabul edilir. Bunun di§mda herhangi bir mukaddes kitap yoktur. 
(ikinci· bOltimdeki, kitaplar bahsine bakimz.) · 

4 - Diger inan~lar : 

a) Melekle~: Yahudilikte «Melek» inanc1 vard1r v~ onlara a§In 
bir §ekilde s~yg1 gosterirler. Meleklere Allah' a hi tap edildigi gibi hi- . 
tap edilir. Fakat Yahudi d~ninde melek telakkisi ~e§itli devir ve mez
heplere gore degi§iklik gosterir. Bazllan da hi~ kabul etme:t.1er. (Sa
dukiler gibi). 

b) Abiret : ilk devirlertieki israiltlerin · mancma · gore olen in
sanlann ruhlan ba§ka bir aiemde, dtinyadaki sosyal mevkilerine uy
gun bir tarztla ya§arlar. Bu animist gorti§ sonral~n degi§mi§ ve ba§
ka §ekiller almi§tlr. M. 0 . II. ytizyilda hakim olan gorti§e gore; iyilik . . . 
yapanlarm en buyuk _mukafat1 dunyada uzun zaman ya§amaktlr. 
Olenler kaderleri me~hul olan zavalhlardir. Vaiz kitabmda §oyie de
nilmektedir: uYa§ayan bir kopek olmti§ bir arslandan tisttindiir. Qtin
ku ya§ayanlar oleceklerini bilirler, Oltiler ise hi~ bir §e'y bilmezler.» 1 

Fakat daha sonra bu inani§ §ekli degi§mi§tir. Baz1lan, ruhun ol
mezligine, bedenlerin dirili§i ile hayatm obur alemde de devam ede
cegine ve oltilerin hesap verecegine inamrlar. Daniel kitabmda §Usa
tlrlan goriiyoruz: «Ve yerin altmda uyuyanlarqan bir ~ogu kimisi 
ebedi hayata ve kimisi utan~ ve rah'tnet'e olmak uzere tekrar uyana
caklar.»2 

c) Kaza ve Kader : Tevrat'ta Adem'in §eytana uymas1, Ha.bil 
ile Kahil klssas1 bu inanca i§aret gayesini glider. Yahudi dinine gore, 
insanlarm fiil ve hareketleri uzerinde gortilen mudahaleleri ilahi ira-

(1) Ahd-i Atik, Vaiz, Bab, 9, (4 - 5) . 
(2) Ahd-i Atik, Daniel, Bab, 12, (2). 

Tefsir, C. I, F. 4 
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deye yard1m ve hizmet vazifesi gorur. Ba§ka herhangi bir fonksiyon 
icra edemez. Mezmurlar (Zebur) bu inanc1 daha fazla ac;Iklar ve der 
ki : «Rabba hamd ediniz, zira 0, emretti ve her §ey halk oldu, onlan 
ebediyen sabit k1ld1 ve oyle bir kanun koydu ki, asia anla§Ilmaz.» 1 

d) Yahftdi'likte ibadet 

Yahudi dininde ibadetin ba§mda ilahi Ahd'in sembolu say1lan ve 
tanrmm· her zaman ic;inde haz1r- naz1r oldugu kabul edilen Tabut 
el-Ahd'in takdisi gelir. Bu ilahi sand1k her zaman ilahi kuvvet ile 
dolu bulunmaktadir. Tabut el-Ahd'in takdisinin ornegini Eski MI
slr'm mukaddes kay1klarmda goruyoruz. Eskiden Misirlilar dini gun
lerde tannlanm bu kutsal kaytklara bindirirler ve Nil nehrinde do
la§tinrlardi. 

Daha sonra Kudus'de Hz. Siileyman tarafmdan in§a edilen ma'
bed milli dinin merkezi ve Yahova'mn tek kutsal evi olarak kabul 
edildiginden buyuk sayg1 gormii§tiir. Surlarla c;evrili olan Siileyman 
ma'bedi, dart renkli bir perde ile iki k1sma boliinmii§tii. Birinci ki
simda buhurdan, yedi kollu §amdan ve sofra bulunurdu. ikinci kl
Slmda ise Tabut el-Ahd bulunmakta olup senede bir defa ancak ba§ 
haham ibadet etmek ic;in buraya girebilirdi. Bu tarihi ma'bed, istila 
hareketleri s1rasmda yikilmi§ ve Babil esaretinden sonra tekrar in§a 
edilmi§tir. 

I 

Tabut el-Ahd'i ic;ine alan mukaddes ma'bede gosterilen saygmm 
di§mda Yahudi dininde ibadet: Dua, kurban ve senenin muayyen 
zamanlarmda kutlanan bayramlardan ibarettir. 

1 - Gunliik ibadet : 

Gunde uc; defa dua zamam vard1r. Sabah (gune§in dogmasmdan 
sonra dart saat), ogle (gune§ batmcaya kadar olan zaman) ve ak§am. 
Bu gunluk dualar, ferdi oldugu gibi, ma'bedde ~oplu halde de icra 
edilir. Dua esnasmda eski Ahid'deki kitaplardan bilhassa lirik olan 
parc;alar okunur. Tevrat parc;alan aynca ogut mahiyetinde tefsir edi
lir. Hahamlar tarafmdan idare edilen toplu ibadet §ekline cemaat ad1 
verilir. ibadet s1rasmda cemaatm da i§tirak ettigi dini metinler ha
ham tarafmdan sesli ve makamla okunur. Bu s1rada hazen yarnu 
«riiku» §eklinde hareketler gaze c;arpmaktadir. Tahminen bir. buc;uk 

(1) Ahtl-i Atik, Mezmurlar, (148). 
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saat suren dua, buyuk bir gurultu ic;inde hahamm duas1 ve mukad
des §araptan ic;mesiyle son bulur. 

Yahudilikte bir cemaat te§kil edilebilmesi ic;in asgari on ki§inin 
bulunmas1 §arttlr. Her fert hahamm vazifesini gorebilir. 
. . 

Sabah duasmda ozel dua mantosu, diger va~itlerde ise dua bile
zikleri tak1hr. Kadmlar cemaata i§tirak edemezler. ~ayet ma'bede ge
lirlerse ayn bir yerde ba§ ortiilu olarak duay1 takip edebilirler. Er
keklerin de ibadet esnasmda ba§lan kapahd1r.' Hahamlarm ise ken
dilerine has k1yB.fetleri vard1r. 

; 

2 - Haftahk ibadet : 

Haftahk ibadete gelince, Evamir-i A§ere'nin dorduncu maddesin
de yer alan en muhim ibadet Sebt- Sabat (Cumartesi) gunu ibadeti
dir. Tann Yahova dunyaYl altl gunde yaratmi§, yedinci gun dinlen
rni§tir. Bu gunde c;ah§rnaYl b1rak1p ibadet etmeyi milletine de emret· 
rni§ ve emrine uymayanlan cezaland1racagm1 soylerni§tir. Onun i~in 
yahudiler alb ,giin c;ah~1rlar yedinci gun hie; bir i§ yapmazlar. Butiin 
gunlerini ibadetle gec;irirler. Toplu halde yapllan dualar biraz daha 
uzar ve biraz daha onem kazamr. 

3 - Yilhk ibadetler ·(Bayramlar) 

Senenin belirli zamanlannda yap1lan bayramlar yahudilikte mil
him yer tutar. Bunlann belli ba§h olanlan yedi tanedir: 

1 - Pesah - Paques (Hamursuz) :. Yahudi milletinin en buyuk 
bayram1 kabul _edilir. Zira bu, M1s1r esaretinden kurtulu§ hat1ras1 ve 
birinci hurriyet bayram1d1r. Bu gece, yan c;ig, tuzsuz ekmek pi§irilir. 
Bir kuzu veya bir oglak keserek baston elde yola c;Ikllacakrnl§ gibi 
haz1r vaziyette beklenir. · 

Bu ibadetin de ornegini eski M1s1r'da gormekteyiz. MlSlrhlar tan.:. 
nlara tuzsuz ekmek ikram ederdi ve bu ekmekler tannlann oniinde 
ekseriya bulunurdu. K.uzu veya oglak kesildigi zaman kam saga- sola 
suriilurdu. Ken'an'hlardan gec;en bu ibadet §ekli, suruden ilk alman 
hayvamn kurban edilmesi olaYim hatlrlatir. Suriilen kan, tannmn 
hakkl telakki edilirdi. Sonralan bu adet rahiplerce, MlSlrhlarm ilk 
c;ocuklarmm Yahova'nm emriyle talep edilmesi olaYI ile birle§tirilrni§
tir. Yahudilere mahsus olan aylardan Nisan'm (15)'ine rastlar. 

2 - ~avvet (Pentecet'e) : Buna giil bayram1 ad1 da verilrni§tir. 
Tur-1 Sina'da ta§lar uzerine yaz1h olan emrin (Evamir-i A§ere'nin) 
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verildigi gundur. Boylece o kudsi anm hatlras1 yad edilir. Pesahtan 
(50) glin sonrad1r. 

Ken'an'hlarda «~abbuot)) bugday hasadmm son)l olmak uzere kut
lamrdi. 

. 3 '--' Ro§- ha- ~anah: Yahudilikte YJ.l ba§Idir. Bir senelik amel
lerin muhasebesi yap1lir ve butu~ Yahudiler kurtulw~a davet edilir. 
Ken'an'da da bu, yeni seneye i§aretti. Ekim ayma rastlar. 

4 - Kipur : Yahudilerce buylik oruc; gunu olarak kabul edilir. 
Nedamet ve af guny demektir .. Yahudilerin, kotliluklerine pi§man ol
malariyle Yahova onlan bu glinde affeder. Ro§'dan (10) glin sonrad1r. 

5 - Sukkot: Bu, ~oldeki hayatm . hatlras1dir. Kami§ bayram1 da 
denir. 8 glin kirda; c;ad1rlarda ve ye§illikler ic;inde oturarak c;ol ha.
tiralanm tazelerler. Kipurdan 5 glin sopradir. 

Ken'an'da Sukkot uzlim dev§irme mevsimidir. 
6 - Purim : Babil'i ic;inden ylklp iran'a, Babil kapllanmn ac;Il

masim temin eden Yahudiler, sonradan iran imparatorlugu ic;inde 
de aym hareketlere tevessUI ettiklerinden buyuk bir imha tehlikesin
den zor kurtulmu§lardir. B'!l kltalden kurtulmalanm imparator · II . 

. Keyhusrev. temin etmi§tir. Sebebi de Yahudi dilberi Ester'le evli bu
lunmasidir. Bu .bayramda da kurtulw~ sevinci izhar edilir. 

7 - Hanuka : Yunanhlardan kurtulu§ gunudur. · Bun:a Makabi
lerin isy~m da denir. Arahk ayma rastlar ve 8 gun devam eder. Bol 
hayir ve iyilik yap1hr. 

4- Kutban. : 

Kurban, Yahudi dininde temel ibadetlerderi biridir. Eskiden kur
ban ibadetine c;ok ehemmiyet verilirdi. Hz. SUleyman'm Kudus'te yap
hrdigi muhte§em ma'bedin avlusunda kurban kesmege mahsus ozel 
yerler vard1. Kesilen kurbanlarm kanlan havuzlara akitlhr, etleri ise 
umumiyetle yaklhrd1.. Kurbanlan hahamlar keserler ve halkm bu hu
sustaki ihtiyac;lanm temin gayesiyle kendileri ic;in yap1lan ma'bede 
bagh meskenlerde otururlardi 

· Kurbari ibadeti ~udlis'deki mukaddes yere ihhisar eder ve riiha~ 
nilerce ifa edilir. Kudlis'un: di§inda boyle bir ibadet yoktur. 

Aynca yahudiler, kurbamn di§mda normal ihtiyac;lan ic;in dahi 
herhangi bir hayvam bogazlamaya selahiyetli degillerdir. 

l 

1 

1 
rl 



KUR'AN-I KERiM'E GlR!S · 53 

e) Yahudi'likte Mezhepler 

tsrailogullanmn Filistin'iri di§mda t;e§itli kavimlerle · temasta bu
lunmalan neticesinde dini telakkilerinde buyiik. degi§iklikler olmu§ 
ve bu yiizden birt;ok mezhepler meydana gelmi§tir. Yahudilikte sayi

. s1z mezhep vard1r. Zamamm1zda kurulanfarla birlikte yiizun ustunde 
oldugu soylenebilir. Bunlarm en onemlileri §unlard1r: 

1 - Sadukiler : Saduki mezhebi (M . . 6. 248) ytllannda Saduk 
adh bir haham tarafmdaJ1 kunilmu§tur. Bu mezhep taraftarlan . ta
rihte Sadukiler ad1yla tamnrm§lardir. 

Yahudi. tariht;isi Josef'e gore, bunlar kaderi inkar ediyorlardl. On
larca insamri saadet ve felaketinin sebebi kendisidir. Bunda harici 
bir iradenin tesiri yoktur. Aynca bunlar, ahireti, . Cennet ve Cehen
nemi inkar ederler. Ha§ir ve ne§ir, ruhlann ebediyeti fikrini, ahirette 
miikafat ve ceza gorillebilecegini kabul etmezler. M,elek ve cin gibi 
bir tak1m varhklan da inkar ederler. 

Sadukiler Tevrat ve peygamberlerin eserleri di§mda herhangi bir 
kitap kabul etmezler. Yahova'ya sevgiyle baglanmamn esas oldugun
da 1srar ederl~r. 

Saadeti; dunya nimetlerihde arayan SadUkiler, miireffeh ve zen
ginler s1mfmdan meydana gelmi§tir. 

2 - Ferisiler : Ferisi mu'tezile anlamma gelmektedir. (M. 0. · 
80) ytlmda yahudi bilgini «Hilel» tara'f1ndan kurulmu§tur. Hilel ma
nen Hz. isa'nm da hocas1 sayllmaktadir. Torunu Gamaliel ise, Hrris
tiyanhgm kurucusu olan Saint- Pa_ul'iin hocas1d1r. 

Ferisiler, SadUkilerin aksine ruh'un ebediligine, ha§fi ve ne§re, 
ahiret hayatma, Tevrat'a inaruyorlar ve ondan, onun kelime ve harf
lerinden biiyiik manRlar t;Ikanyorlardl. Tevrat'm dl§mdaki biitiin ki
taplan _Tevrat derecesinde makbul sayarlar. Kadere inand1klan gibi · 
ferdin cuz'i iradesirie inan1rlar, meleklert insanlarla Yahova arasmda 
bir vwta olarak kabul ederler. 

Bunlar ~hun ebediligmi bir nevi tenasiihle izah ederler. Onlar
ca iyi ve · dogru insanlann ruhlan oliimden . sonra ba§ka: · bedenleri 

,canlaJ1dirmakta, 'ketillerin ruhlan ise karanh;k yerlerde 1aylk -olduk- . 
· Ian c~zayt ~ekmektedirler. 

Ferisiler, .· yahftdilertri cahil . ve mutaass1p tabakasrm te§kil eder
-ler. Onlara . gore dine ~yamnayan, ·din kan\m~anrun ha~ ~mma-

- t"U.ID- . pir .'yahudi devletinin yarh~ liizumsuz saytllr . . 
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3 - Esseniler: Bu mezhep (M. 0. 150) tarihinde Ferisilerin 
ahlak'a daha ~ok ehemmiyet verenleri tarafmdan kurulmu§tur. Es
sen lafzmm, tabib manasma «Assayandan geldigi rivayet edilmekte
dir. 

Bunlara gore ahlaks1zhk da bir nevi sari hastahktir. insandan in
sana ge~er. Tarih~i Josef'e gore Esseniler, Kudiis ve Lut golii civarm
daki koylerde bir arada cemaatlar halinde _ya§amakta idiler. Biitiin 
mallan mii§terekti. Bir arada oturur ve mii§terek kazan~lanm yer
lerdi. Cemaatin mah herkesin mah oldugundan zengin - fakir farki 
dii§iinii_lmezdi. · 

.Esseniler ahlak'a son derece ehemmiyet verirlerdi. insanlarm her 
yonden e§itligi kanaatl, Yahova a§ki, ruh'un ebediligi, ahirete iman, 
temel inan~lanm te§kil ediyordu. Bunlarm bir k1Sm1 ziraatle ugra§lr, 
bir k1sm1 da san'atla me§gul olurlardl. . Ticareti bir ihtiras vas1tas1 
sayarlar, mevcutla yetinme gayesini giiderlerdi. Hz. isa'nm muasm 

· vaftizci Yahya (Hz. Yahya) bunlarm i~inden ~Ikmi§tlr. 

4 - Terapot (Therapettes) 'ler : iskenderiye yahudileri arasm
dan ~Ikan bu mezhep, Essenilere ~ok benzer. Bunu onun kolu sayan
Jar bile olmu§tur. Bu mezhebin miiridleri kendilerini Yahova'mn hiz
metkan sayd1klarmdan kendilerine . Yunanca hizmet ve takdis anla
mma gelen «Terapot» ad1 verilmi§tir. 

Tasavvufi bir tarikat mahiyetinde alan bu mezhep salikleri ev
lenmiyor, ziihd ve riyazatla vakit ge~iriyor, vecd ve istigrak i<;inde 
herkesten ayr1 uyu§Uk bir hayat siiriiyorlardl. Bu mezhep hakkmda 
ilk bilgiyi iskenderiyeli Philon'dan 0greniyoruz. 

5 - Talmud'cular ve Karailer : Tevrat'm tefsiri alan Talmud'u 
din ve §eriat kitab1 olarak kabul edenlere, Talmud'cular, kabul etme
yenlere de Karailer ad1 verilir. VIII. as1rda Anem Ben David tarafm
dan kurul,mu§ alan Karailer, Tevrat'm ana metninden ba§ka hi«;bir 
tefsiri dini metin olarak kabul etme.zler. Karai ismi de metin taraf
tan anlamma gelir. Hahamlann i~tihad ve kararlanm kabul etme· 
yen Karai mezhebi, Misir, Suriye, Polonya . ve Gali~ya'da_ yay1lmi§tir. 

f) Kur'an-1 Kerim'e GOre Hz. Musa ve 
Yahudi Peygamberleri 

. Kur'an-1 Kerim Yahudi peygamberlerini kabul ettigi gibi, onla
rm her tiirlii be§eri zaaf ve ~.ksikliklerden uzak oldugunu da belirtir. 
Halbuki Y~lludilerin mukaddes sayd1g1 muharref Tevrat, bu yiice zat-
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larm herbirine bir kusur ve zaaf isnad eder. Miisliimanlar bu pey
gamberlerin herbirisine Yahudilerden daha ~ok sayg1 duyarlar. Kur'
an'da ad1 ge~en 29 peygamberden ~ogunlugu Beni israil peygamber
leridir. ' 

1 - Hz. ibrahim : 

Kur'an-1 Kerim'de miisliimanlarm da atas1 olarak kabul edilen 
Hz. ibrahim'e geni§ yer verilir: «Nuh'a, O'ndan sonra gelen peygam
berlere, Ya'kub'a ve torunlarma, isa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a 
ve Siileyman'a vahyettigimiz gibi, §iiphesiz sana da vahyettik. Da
vud'a da Zebur'u verdik.» (Nisa, 163) 

«Hani ibrahim babas1 Azer'e demi§ti ki; sen putlan tann m1 edi
niyorsun? Dogrusu ben seni ve kavmini apa~1k bir sap1khk i~inde go
riiyorum. i§te boylece biz, yakinen bilenlerden olmas1 i~in goklerin 
ve yerin melekutunu gosteriyorduk ... » (En'arp, 74- 89) 

. «Onlara ibrahim'in haberini oku. Hani babasma ve kavmine, ne
lere tap1yorsunuz? demi§ti. Onlar da, · putlara tap1yoruz ve onlara bag
lamp duruyoruz demi§lerdi. 0 da deini§ti ki; ~agird1gm1zda sizi du
yuyorlar m1, yahut ta size fayda veya zarar veriyorlar m1? Demi§lerdi 
ki; hay1r, atalanm1z1 boyle yapar gordiik. 0 da demi§ti ki; neye tap
mi§ oldugunuzu goriiyor musunuz? Siz ve ge~mi§ atalanmz? Dogru
su onlar benim dii§mammd1r. Ancak alemlerin Rabbi miistesna. Ki 0, 
yaratmi§tlr beni. Ve beni 0, dogru yola eri§tirir. Ki 0, yedirir i~irir 

beni. Hastahg1mda bana 0, §ifa verir. Ki 0, oldiiriir beni, sonra da 
0, diriltir. Ve k1yamet giinii giinahlanm1 bag1§lamasm1 umdugum 
O'dur. Rabbim, bana hiikiim ver ve beni · salihlere kat ve sonrakiler 
i~inde bana dogru soyler bir dil ihsan et. Beni, Nairn r.:ennetinin va.: 
rislerinden kll., Babam1 da bagi§la. ~iiphesiz o sap1klardan olmu§tU. 
Diriltilecekleri giin beni rezil etme. 0 giin ki mal da fayda vermez, 
~ocuklar da, ancak Allah'a kalb~i selim ile gelmi§ olan ba§ka.» 
(~uara, 69 - 89) 

Bunlarm di§mda Bakara (124- 140, 258, 260), Al-i imran (33, 
65- 68, 95- 96), Nisa (54, 125, 163), En'am (161), Hud (69- 76), ib
rahim (35- 40), Hicr (51- 55), Nahl (120- 123), Meryem (41- 50), 
Enbiya (51 - 73), Haec (26- 29), Ankebut (16- 17), Saffat (83- 113), 
Zariyat (24- 37) gibi surelerde bir hayli geni§ §ekilde Hz. ibrahim'in 
k1ssas1 nakledilir. 

. ' . Yahudi'ler Hz. Ibrahim'in e§i Sara'ya y1gmlarca iftira atarlar ki 
islam bunlan biitiinliyle reddetmi§tir. 
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·2 - IJz. Ismail ve Ishak : 

Hz. Sara c;ocuk doguracak durumda· olmaymca, Hz. ibrahim'in 
cariyesi Hz. Ha.~er'le evlenmesine musaade eder ve bundan Hz. ismail 

· dunyaya gelir. Allah Hz. ibrahim'in adam1§ oldugu §ekilde oglu is
mail'i kurban etmesini O'n:a natlrlatlr ve Hz. ibrahim de ·Allah nzas1 
i<;in oglunu kurban etmek ister, fakat Allah O'na gokten bir koc; gon
derir ve onu ·kurban . ~txp.~sini buyurur. _Sonra Hz. Sara'aan Hz. Ishak 
dunyaya gelir. Yahudilere gore, Hz. ibr~him, ismail'i degil ishak'1 
kurban etmek istemi§tir. Ve Yahudi soyu ishak'm soyundan gelmek
tedir. ismail peygamber ile ilgili olarak, Bakara (125, 127, 133), Saf
fat (102- 107) surelerinde geni§ bilgi yerallr. -Hz. ishak Ue ilgili ola
rak, Bakara (133, 136, 140), En'am (84), Hud (71), Meryem (49) 
surelerinde k1Sa bilgi yerahr. 

3 - Hz. Ya'kub ve Yusuf : 

Cenab-1 Allah, Hz. ishak'a oglu Ya'kub'u ve ona da oglu . YU.Suf'u 
ihsan buyurdu. Bllhassa Yusuf peygamberin k1ssas1 Kur'an'da bir su
reye ad olacak §ekiide geni§ yerahr. Hz. Ya'kub ile ilgili olarak, Ba
kara (132, ·133, 136, 140), Yusuf (6, 11, 18, 63, 66, 67, 83, 94 ~ 98) su
relerinde bilgi verilitken, YU.Suf (Aleyhisselam) hakkmda l;>ilhassa 
Yusuf suresinde (3- 104) geni§ bilgi verilir. 

4 - Hz. Musa ve Hartin : 

·Hz. Musa bilindigi gibi Yahudilerin en mumtaz simas1 ve en onde 
gelen peygamberleridir. Bu sebeple Kur'an-1 Kerlin de Hz. Musa'ya 
geni§ bir yer ~erir. Onun dogumundan, buytimesine, peygamber ol
masma, Allah ile konu§masmdan, · israilogullanm M1s1r'dan kurtar
:r;nasma kadar buttin hayatlru detayh olarak ve mukerrer §ekilde nak
leder. · Bu arada karde§i Harl1n'u onun istegi uzerine Allah'm kendi
:sine nas1l yard1mc1 olarak verdigi ve Firavun'un kar§1Smdaki muca
de~eleri dile getirilir . . Bilha.sSa Bakara (55- 97, 246- 248), Nisa (153 --
155, 164), Maide (20- 26), En' am (91 - 1154), A'rat (100- 156, 160), Yu-

. nus (75- 92), ·Hud (96- 10i), isra (101 - ·104), Kehf (60- 82), Ta- Ha 
(9 -dOl), ~uara (io- 68), _ Netni (7- 14), Kasas (3- 43), Gafir (23-
54), ~uhruf (46- 56), . Dul:lan (18- 3~) ve diger ~urelerde yeri geldik
c;e bir hayli bilgiler verilir. Hz. Harun'dan ise Musa peygamberden 
bahsedilirken yer yer soz edilir. 

' - I ' ' ' 

, .-. ~~. A •• - .• ,._ -' 

. 5 - Davud _ve Suleyman : .... 

Kur'an·l Kerir)l Yahudi . ~1111 peygamberlerderi -Hz-. Davfid ve su-
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le.yman'dan da yer yer bahseder. Bilhassa Bakara (249- 251), Enbiya 
(78- 80) ,' Sad (17- 26) surelerinde bilgi verilir. Onun hem bir pey

'gamber, hem de bir kral oldugu belirtilir. Yahudi kaynak1an Hz. 
D~vud'u -ha§a- bir zani . olarak ta:svir ederler. Hz. Silleynian'dan 
ise Bakara (102), Enbiya (78- 82), Neml (15- 44), Sebe' (12- 21), 
Sad (30- 40) surelerinde bir hayli geni§ malumat verilir. -

6 - Zekeriyya ve Yahya: 

Kur'an-1 Kerim'de pek geni§ olmamakla beraber bu iki peygam
ber hakkmda da bilgi verilir. Bilhassa Al-i 1mran (37- 41), Meryem 
(2- 1i) suresinde Hz. Zekeriyya'dan, Meryein (2- 15), Enbiya (88-
90) surelerinde ise Hz. Yahya'dan bahsedilir. 



III .:.._ HIRiSTiYANLIK 

a) Huistiyanlara Gore Hz. isa 

Hiristiyanlar yiice Allah'm Hz. Adem'e bugday agacmdan yeme
mesini emrettigi halde §eytamn kandirmasiyla Adem Peygamber'in 
bundan . yedigini, bu ytizden Hz. Adem'in i§ledigi gunah ytiztinden, 
O'nun ve soyunun azaba mustehak oldugunu kabul ederler. Hiristi
yanlara gore yuce Allah kullarma ac1d1gmdan ezeli oglunu zahiri bir 
beden ic;erisine 'girdirerek dunyaya gondermi§ ve hac;a gerilerek oldti
rtilmesine nza gostermi§tir. Aslmda Hz. isa'mn hac;a gerilmesini ge
rektiren bir suc;u yoktu. Fakat o, Adem'in i§ledigi ilk gunahm kur
bam olarak hac;a gerilmi§tir. Bu fedailigi ancak Allah'm ve· insamn 
oglu olan bir ki§iden ba§ka kimsenin yapabil;mesi mumktin degildir. 
i§te bu ogul ve fedai; bakire Meryem'in oglu isa Mesih'tir. Allah, me
legi Cebrail'i Meryem'e gondererek ona dunyay1 kurtaracak Mesih'in 
kendisinden dogacagm1 mujdelemi§tir. Ruh'til - Kudus'tin Meryem'e 
girecegini ve ondan ezeli sozun (kelam -logos) dogacagm1, boylece 
Meryem'in Tann'mn anas1 olacagm1 haber vermi§tir. Hz. Meryem 
Beyt Lahm'de Hz. isa'yt dunyaya getirir. Meryem'in ni§anhsi olan di.il
ger Yusuf rti'yasmda gordugu bir buyruk iizerine Roma'h vonettcinin 

r • 

umumi nufus say1nn yaptiracagm1 duyarak oraya ismini yazd1rmak 
uzere Meryem'le birlikte gider. <;unkti dtilger _ Yusuf'un as1l memle
keti Beyt Lahm'dir. 

isa Mesih, Yusuf ve Meryem'in indigi han'da dtinyaya gelir. Diil
ger Yusuf fakir oldugundan banda hayvanlarm kald1g1 yerden ba§ka 
s1gmacak bir yer bulamaz. isa Peygamber'in dogdugu gece Beyt Lahm 
c;evresindeki tarlalarda surtilerini otlatan c;obanlar melekler gorurler, 
hepsinin birlikte Allah'1 tesbih ederek §6yle dediklerini duyarlar : 
«Yticelik ve ovgu yucelerin yucesindeki Allah'ad1r. Yeryuzune sela
met, insanlara sevinc; vard1r.» Bu melekler kervamnm soyledigi soz
lere katllan c;obanlar onlann . pe§ine dti§erek giderler ve banda c;ocu
gun bulundugu yere gelirler. Melekler gibi yuce sozler soyleyerek Al· 
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lah'1 tesbih ve temcid ederler. Dogumundan 8 gun sonra Hz. Mesih 
vaftiz edilir ve Mesih (Jesu) a.d1m ahr. Meleklerin mujde verirken bu 
ismi kullandlklan ~obanlar tarafmdan duyuldugu soylenir. Bu ad 
kurtanc1 anlamma gelir. 

Hz. isa'mn dogumundan birka~ gun sonra Or§elim (Kudtis) 'e me
cftsi hakimlerinden ve bilginlerinden bir heyet gelir ve derler ki bu 
gunlerde kendisine peygamberlik ve buyuk bir mtilk verilen yeni bir 
~ocugun dunyaya · geldigini gosteren gokte bir ylld1z parlam1§t1r. Ge
lecegi bildirilen Yahudi hukumdan budur. Mecusi bilginler beraber· 
lerinde altm ve gumti§ hediyeler getirerek bu yolcuya sunmak iste
diklerini ve ona secde etmek arzu ettiklerini soylerler. Kendilerine 
gokyuzunde gorunen ylld1zm onderlik ettigini, beraberindeki ki§iler
le birlikte surukleyerek buralara kadar getirdigini soylerler; Kente 
geldiklerinde dogan hukumdann yerini sorarlar. 0 zamanki Kudtis 
Valisi Hirodos bu soylentiyi duyunca onlan yamna ~ag1nr, neden gel
diklerini ve maksatlanm ogrenir. Onlar da ba§larmdan g.e~en hika
yeyi anlat1rlar. Ve Or§elim'e geli§lerinin sebebini belirtirler. Bunu du
yan Hirodos bu dogan ~ocugun kendi iktidanm ortadan kaldtraca
~m sanarak ku§kuya dti§er ve hemen Yahudi hahamlanm ~a~nr ve 
Mesih'in nerede dogacagm1 sorar, onlar da gayb'dan ogrendiklerine 
gore onun Beyt Lahm'de dunyaya gelecegini soylerler. Bu sefer Hi- . 
rodos Mecusileri ~ag1rarak der ki : «Beyt Lahm'e gidin ve ~ocugu bu
lursamz bana haber verin ki gelip ona secde edeyim.» Mecusiler ken
dilerine klavuzluk eden ytld1zla birlikte Beyt Lahm'e giderler, orada 
c.ocuk Jesu'yu bulurlar. Ona secde ederler. ve hediyeler sunarlar. Aym 
s1rada Rabbm melekleri ru'yada dtilger Yusuf'a gortinurler ve ona : 
«Kalk ~ocugu ve anasm1 al M1s1r'a kacr, ~unku Hirodos ~ocugu oldur
mek istiyor.» derler. DUlger Yusuf da ru'yasmda soylenenleri yapat. 
Boylec~ kutsal aile M1s1r'a ta§Imr. Aym melekler Mecusi heyetine de 
gorunur ve ru'yada kendi memleketlerine donmelerini ve Hirodos'a 
gordukleri ~ocugun yerini soylememelerini bildirirler. Bunu~ lizeri
ne Hirodos k1zar, heyecanlanarak Beyt Lahm ve -civanndaki memle
ketlerde ya§ayan iki ya§ma kadar ~ocuklann tumunun oldurtilmesi
ni emreder. Mutlaka der bunlardan birisi ~ocuk Mesih olsa gerek. 

Kutsal aile M1s1r'a gider ve inand1klan gibi yamk mabedin onli
ne konaklarlar. Birka~ ay burda kald1ktan sonra tekrar seyahat eder
ler. c;unku Rabbm melekleri ru'yada dtilger Yusuf'a gortinmti§ ve ona 
c;ocugu da, anasm1 da ahp Yahudiye'ye donmesini emretmi§tir. Zira 
e,ocugu . oldurtmek isteyen Hirodos · olmti§tur. Bunun uzerme di.Uger 
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Yusuf ve ailesi Filistin'e dogru yonelirler. Matariye yolunu takip eder-
Jer ve bakire agac1 am verilen, o bolgede yeti§en bir agacm altmda 
golgelenirler. Baz1 kaynaklardaysa diilger Yfisuf'la Meryem ve oglu
nun M1s1r'a geldiklerinde buradaki butun putlar Yikilmi§ ve kmlmi~
tir. Bu ise bulutlara binen ve M1s1r'a giden Rabbm kendisidir. Onun 
ytizunden M1s1r'm putlan yikllacaktlr ve M1s1r'm · kalbi i«;inden eri
yecektir, diye E§iya'nm (Esaie) onceden haber verdigi §ey ger«;e~le§-

mi§tir. · 

.. Filistin'e dondtiklerinde Nas1ra'da yurt edinirler. Mesih 30 ya§ma 
basu~ca onu Yuhanna (Vaftizci Yahya) Urdtin (Erden) 1rmagi dolay-
1anna goturur. Kirk gun oru«; · tuttuktan sonra dinini mujdelemeye 
ba§lar, bu esnada §eytan onu tecrube eder ve der ki, «eger .bana ·boyun 
eger ve secde edersen sana tum dunyaYl veririm.)) Mesih . o:ha der ki, 
<<git ey §eytan.)) Bunun uzerine §eytan gider ve melekler gelir, ken
disinin «;evresini sarar hizmet ederler. Bu mujdelemeden sonra !sa 
Mesih «;evresine dinini yaymaya ba§lar. 12 havarisi onun «;evresine gi
rer, onlarla birlikte 70 ki§iyi daha se«;erek Yahudi ve Celir koylerine 
el«;i ve mujdeleyici olarak gonderir. 4 Yil sure ile insanlar arasmda 
ya§ar. Huistiyanlara gore ilahhgm1 ispat eden mucizeler gosterir, . has
talan iyi eder, anadan dogma kor gozleri a«;ar, pis ruhlan Qikanr, az
gm kokulan giderir. Deniz dalgalamp kopurtince onun emriyle diner. 
Yahudiler i§lerinin kotu · oldugunu Hz. isa'mn ellerinden «;1kacagm1 
far.kedince mu§avere yaparak onu yakalamak i«;in kendisine tuzak ku- . 
rarlar. Haks1z yere §ikayet ederler, iftira atarlar. Onu nihayet tuta
rak Filistin'd~ki Roma devletinin valisi olan Platus'a teslim ederler. 
Hakkmda ha«;a gerilerek olduriilme karan verilir .ve -yine onlarm 
zfl.nmna gore- Hz. !sa ha«;a gerilir, sonra ha~tan QI~anlarak top
raga gomtilur. Kabrinde 3 gun kald1ktan sonra topraktan kalkar ve· 
40 gun boyunca h1ristiyanhg1 yaymaya ba§lar, ogrencilerinin arasm
da ya§ar ve oradan goge yukselir. Ogrencilerine der ki: «Gidin dun-_ 
yaYl dola§m, incil'i butun mahlukata yaYln.» Baba, ogul ve ruh'til
Kudus adma onlan vaftiz eder. 

Hz. isa'dan sonra ona inanan hiristiyanlar, Neron (M. 64) , Tri
anus (M. 106), Dicius (M. 249) ve Diocletianus (M. 304) donemlerin
de buyuk eziyetler gQrurler. Neron hiristiyanlara kar§I olmad1k i~ken-_ 
celer yapar. Roma'Yl onlann yakt1gm1 soyleyerek bunun ac1smi hiris
tiyanlardan · Qikarmaya «;ah§Ir. Neron'un son dort senesi h1ristiyanla
nn a~r i§kencelere maruz olduklan donemdir. Zalim Neron devrinde 
h1ristiyanlann stadyumlarrui. · diri. di.ri vah§i ·hayV'anlann online, a«; 
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kalmi§ kopeklerin ag:z;ma atlld1klan, as1ldlklan, hac;a gerildikler!, ziftli 
elbiselerle · giydirildikleri, a:te§ler i.izerinde yaklld1klan olmu§tur. 

Trianus doneminde h1ristiyanlar amlmaz acllar c;ekerler, onun ' · 
korkusundan gizli yerlere kac;arak iba.detlerini icra ederler. Roma'mn 
putperest dinine inanmayan ve h1ristiyan olan bu zavallllarm gizli 
toplantllar yapmas1m Triarius yasaklar. 

Daha sonra Roma imparatoru olan Dicius daha agir i§kenceler 
yapar. 

Dicius'tan sonra h1ristiyanlann ba§ma daha ag1r felaketler ve 
musibetler gelir. Diocl~tianus ba§a gec;ince h1ristiyanlar kendilerine 
yap1lan i§kencelerin azalacagm1 i.imit etmi§lerdi, c;i.inki.i ozel sekreteri 
bir h1ristiyand1, onun kendilerine i§kence yapmasmdan c;ok yardlmc1 
olacagm1 umuyorlard1. Ama Diocletianus diget krallardan dfl,ha c;ok 
i§kence yapmaya ba§ladi, ozellikle Mis1r'll hiristiyanlara ag1r i§kence
ler yap1yordu. <;i.inki.i Mls1r'hlar Roma eyaletine bagh olmakla bera
ber Roma'nm buyruklanm dinlemiyor, bagimsizhga dogru yi.iri.iyor
lardl. · Bunun· i.izerine Diocletianus M1s1r'a geldi ve M1s1r'1 yeniden Ro
ma'ya baglayarak bagimsizllk ihtimalini ortadan kald1rd1. 0 zaman 
M1s1r'da pek c;ok H1ristiyan vard1. Diocletianus ne kadar hiristiyan 
papaz1 ve piskoposu varsa hepsinin yakalamp hapse atllmasm1 em
retti. H1ristiyanlan ag1r i§kencelere tabi tutarak ezdi, dinlerini ink&.r 
etmelerini istedi, bu hususta zoraki metodlara ba§vurdu. Bu s1rada 
140 bin ki§iden fazla K1pti hiristiyan oldi.iri.ildu. Baz1 tarih<;ilere gore 
bu rakam 300 .bin'in i.izerindedir. Bu sebeple mezkur tarih (284 y11I) 
M1s1r K1bti'Ierinirt ba§langi<; tarihi kabul edilmi§tir. 

b) Kur'an'a Gore Hz. Mery~m ve isa 

Kur'an-1 Kerim a<;Ik<;a Hz. isa'mn akidesinin kamil tevhid akidesi 
oldugunu belirtir. 

Hz. isa; Allah'tan ba§kasma ibadeti yasakl1yarak t~vhidi getir
mi§ti. Varhk ve olu§ta; goklerin, yeryi.izi.ini.in ve ikisi arasmdakilerih 
e§i ve benzeri bulunmayan Allah tarafmdan yaratlldigmi bildirerek 
Allah'm birligi inanc1m getirmi§ti. Hak _Teala'mn zat ve Slfatlarmm 
anlat1mmda tevhidi getirmi§ti. Allah'm herhangi bir yaratlkla birle§
mi§ olmad1gm1 ve her ti.ir degi§ikliklerden uzak oldugunu. belirterek 
tevhidi getirmi§ti. 

Kur'an-1 Kerim Hz. isa'mn tevhidin di§mda hi<; bir esas getir
memi§ oldugunu bildirerek k1yamet gi.ini.inde Hz. isa ile tabileri ara- · 
smdaki kar§Ihkll konu§mayt §oyle naklediyor: 
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ccVe yine Allah demi§ti ki: "Ey Meryem oglu isa, sen mi insan
lara: Beni ve annemi, Allah'tan ba§ka iki tann edinin dedin?", "Ha!?a" 

• dedi, "Sen yiicesln, benim i~in ger~ek olmayan §eyi soylemek bana :va· 
ki§maz. Eger demi§ ol~am, sen: bunu ~ilirsin, sen benim nefsimde ~Ia-

.. --·· I 

m bilirsi~, ben · senin nefsinde olam bilmem, ~iinkii gayblan bilen yal-
mz sensin, Sen." "Ben onlara : Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a -
kulluk edin, . diye senin bana emretmi§ oldugundan b~§ka bir §ey soy
lemedim. Ben onlann i~inde oldugum siirece oillan kolladim, fakat 
scm beni i~lerinden almca onlan gozetleyen (yalmz) sen oldun. Sen 
her §eyi gorensin.» (Maide : 116- 117). 

Bu ayet-i kerime a~1k~a Hz. isa'nm tevhid inancmdan ba§ka bir 
. ' 

inanca bagll olmad1gm1 ifade etmektedir. ~u halde tevhid di§l inan.;-
lar h1ristiyanllga Hz. isa'dan sonra girmi§tir. Ve Hz. isa alemlerin 
Rabbi olan Allah tarafmdan gonderilmi§ bir peygamberden ba§kasr 
degildir. 

Hz. isa Mesih'e inmi§ olan incil, ke~dinden onceki hak kitap olan 
Tevrat'1 dogrulamakta ve Tevrat'm getirdigi nizam1 ihya ederek onun 
saglam hiikiimlerini te'yid etmektedir. Kur'an'a gore Hz. isa kendin
den sonra gelecek ve ad1 Ahmed olacak peygamberin miijdecisidir. 
Bu peygamber Allah'tan korkan mii'minler i~in nur ve hidayet ka.y
nagidlr. incil'e bagll ol'anlarm da O'nun peygamberligini kabul et
meleri gerekirdi. Bunun i~in yiice Allah miibarek kitabmda §Oyle bu
yuruyor: 

ccincil sahipleri de, Allah'm indirdigi ile hiikmetsinler. Kim AI· 
lah'm indirdigiyle hiikmetmezse i§te onlar, yoldan ~Ikll1;l§lardir.>> 

(Maide : 47). 
Bugiinkii hiristiyanhgm esas1 ve h1ristiyan inancmm temeli Hz. 

isa'nm §ahsiyeti olduguna · gore Kur'an'm anlattlg1 §ekilde onun · §ah
siyeti nas1ld1r? 

Kur'an-1 Kerim isa Peygamber'in · annesi Hz. Meryem hakkmda 
• I 

geni§ malumat ·veriyor. Hz. Isa'ya nas1l hamile kald1gm1, onu diin-
yaya nas1l getirdigini ve ne §ekilde ter~iye ettigini Al-i imran sure
sinde §Oyle ifade ediyor : 

ccimran'm kansi demi§ti ki : "Rabbim, karmmda olam tam hiir 
olarak sana adadim, . benden kabul buyur; §iiphesiz sen i§itensin, bi
lensin." Onu dogurunca (Allah , onun ne dogurdugunu bilirken) yine 
!?Oyle dedi : "Rabbim, onu k1z dogurdum, erkek klz' gibi degildir. Ona 
Meryem adm1 verdim. Onu ve soyunu ta§lanmi§ §eytamn §errinden sana 
1smarhyorum." Rabbi onu giizel bir §ekilde kabul buyurdu, onu giizel 
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.bir bitki gibi yeti§tirdi ve Zekeriyya'y1 da o (nun bak1m1) na memur 
etti. Zekeriyya, onun yanma mabede her girdiginde yanmda bir nztk 
bulurdu. "Ey Meryem, bu sana nereden?" derdi. (0 da) "Bu, Allah ta
rafmdan." derdi. Zira Allah, diledigine hesaps1z nzik-verir.» (Al-i im-_ 

. ran : . 35 - 37). 
i§te Hz. Meryem'in bakireligi, Hz. isa'y1 di.inyaya getirmesi ve egi

timi konusunda ic;inde bulundugu hailer bunlardl. Hz. isa'mn anas1~ 
mn karnmda iken Hz. Meryem ibadet ile · vakit gec;irir, kadmlar ara
smda Allah yoluna c;ag1nr ve Tann'mn kendisini · onemli bir gorevi 
frstlenmek i.izere sec;tigi{li belirtir. 

Temiz ve bakire anne Meryem, isa peygambere, hie; bir be§er eli 
degineden hamile- kallr. Allah Meryem'i dogumundan beri bu i§ ic;in 
haz1rlam1§ ve · sec;mi§tir. Meryem heni.iz boyle bir §eyin farkmda bile 
degilken, bir gi.in aniden bu gerc;ekle kar§I kar§Iya gelir. Hz. Meryem 
ailesinden aynllp dogu tarafmda bir yere c;ekilmi§ti. i§te bu Slrada 
Allah ona di.izgi.in bir be§er suretiyle melegi gonderdi : · 

ccDedi ki : Ben senden Rahman'a s1g.mnm. Eger O'ndan korku
yorsan bana dokunma. 0 da, ben dedi sadece Rabb'inin el~isiyim. Sana 
tertemiz bir erkek ~ocugu hediye edeyim diye. Benim nasll oglum olur, 
dedi, bana bir insan dokunmad1 ve ben bir zani degilim. Oyledir, dedi, 
'Rabb'in: 0 bana kolaydtr. Onu insanlara, bir i§aret ve bizden bir rah
met kllmak i~in dedi ve i§ olup bitti. Ona gebe kald1. Onunla uzak bir 
yere ~ekildi. Dogum sancisi onu, bir hurma dalma getirdi : Ke§ke dedi, 
bundan once ol~eydim, unutulup gitseydim!» (Meryem: 18- 23). 

Hz. Meryem bakire olarak Hz. isa'ya hamile kald1 ve babas1z ola
rak isa Peygamber di.inyaya geldi. Kur'an'da veya Hadis-i ~eriflerde · 

· isa Peygamber'in hamilelik si.iresinin ne kadar oldugunu anlatan her
hangi bir bilgi yok. Eger Hz. Meryem'in be§er eli degmeden di.inyaya 
getirdigi Hz. isa'mn hamilelik si.iresi normal i.isti.i bir si.ire olsayd1 
kaynaklar bunu da bize naklederlerdi. Boyle bir kaynak . olmad1gma 
gore o da diger kadmlar gibi 9 ay 10 gi.in hamile kalmi§ olsa gerektir. 

Hz. Meryem, isa Peygamber'i di.inyaya getirip de kavminin ara
sma «;Ikmca bu onlar ic;in beklenmedik bir hadise oldu, bir si.irprizdi. 
Hz. Meryem'in dogru yolda oldugunu, ibadetlerine di.i§ki.in ve temiz 
bir kadm oldugunu bilenler de ·bilmeyenler de bu ani olayla hayrete 
di.i§ti.iler. Qok garip bir §ey idi bu olan, Meryem bakireydi, bunu her
kes biliyordu, kocas1 yoktu, oyleyse bu si.irprizli olay onun ic;in bir it
ham sebebi olabilirdi. Ani kar§Ila§malarda ak1l yerine heyecan hakirn 
olur, insan gec;mi§le §imdiki zaman arasmda mukayese yapamaz, hele 
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. bir de itham delili ortada bulunuyorsa, art1k bu ithamm dillerden dti§
mesi i~in bir sebep yoktur. Meryem gibi ·kadmlar i~in ~ocuk dunyaya , 
getifmek gayet olagan bir §ey, ama olagan yollarla. Aksi takdirde soy
lenecek soz malumdur. Ama yuce Allah Hz. Meryem'e acirm§ ve bu 
sfuprizli olay1 kendisini itham etmek isteyenler i~in delil olacagma, 
ithaml kokten yok edecek ve temizligirie delil olacak bil unsur kllml§
tl. Boylece ku§kular temelden y1k1ldr ve biraz once babas1z ~ocugun 
dtinyaya gelmesi gibi bir SUrprizle kar§lla§anlat §imdi kar~Ila§acak

lan bir ba§ka surprizle annenin ku§kusuz temizligine ve dogruluguna 
. kani oldular. Bu yeni surpriz annenin temizligiyle ilgili onceden bili-
nenleri dogruluyor ve eski hatlralan yeniden canlandmyordu. i§te he
nuz yeni dogmu§ be§ikte yatan ~ocuk birden bire dile gelmi§ti. Hz. 
Meryem'den bu ~ocugun nas~l dogdugunu soranlara o ~ocugun ken
dini gastererek onunla konu§un dedi. Bunun uzerine : ccDediler ki be
§ikteki ~ocukla nasil konu§ulur? Ben Allah'm kuluyum, dedi, bana ~i
tab -verdi, · beni peyg~mber yapt1. Qeni bulundugum her yerde insan
lara yararb kdd1. Sag oldugum siirece bana namaz kllmayi, zekat ver
meyi emretti. Beni ba§ kalduan bir zorba yapmadl. Dogdugum giin de, 
9lecegim giin de ve diri o)arak (kabrimden) · kaldloldlg.m giin de bana 
esenlik verilmi§tir.» (Meryem : 30 - 33). · 

Hz. i~a be§ikte ~onu§maya ba§lad1, sozleri a~1k~a annesinin temiz
ligini dile getiriyordu. 0 Allah'm bir kulu oldugunu ve babaSlZ olarak 
dunyaya geldigini soyluyordu. ibn Kesir, ibn Abbas'tan rivayet ederek 
der ki: Meryem oglu isa Peygamber; be§ikte konu§up annesinin te
mizligini dile getirdikten sonra delikanh ~agma gelinceye kadar bir 
daha konu§amadL Bi.lahare Allah ona hikmeti ve konu§mayt ogretti. 
Yine de Yahudiler onun ve annesinin hakkmda pek ~ok kotu sozler 
soylediler, hatta ona. «Fahi§~nin oglu» (!) diyorlardl. i§te Cenab-1 Al
lah bunlara telmihen Kur'an-1 · Kerim'de ccKiifre dalmalan ve Hz. Mer
yem'e biiyiik iftirruar soylemeleri dolayisiyle>> derken . bunu kastetmek
teydi. Hz. Peygamberden; Hz. isa'nm yeti§mesi ve buyumesiyle ilgili 
ve nas1l peygamber oldu~un~ dair sahih hi~ bir hadis varid olmamu~
tlr. 

Kur'an-1 · Kerim'in Hz. isa'ya ait zikrettigi mu'cizeler be§ ba§llk· 
altmda toplarur ki bunlardan dordii Maide suresinde §i:iyle ifade olun-
maktadlr: · 

«Allah demi§ti ki: "Ey Meryem oglu isa, sana ve annene olan ni
metimi hatlrla, bani seni Ruh'ill - Kudiis ile desteklemi§tim; be§ikte. ve 
yetqkin iken insanlarla konu§uyordun; sana K.itab'I, hikmeti, Tevrat'I 
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ve incil'i ogrettim. Benim iznimle ~amurdan kUl~ §eklinde bir §ey yapl
yor, i~ine iifliiyordun, benim iZ~imle ku§ oluyordu; anadan dogma korii 
ve alacahyi benim iznimle iyile§tiriyordun; benim izniinle oliileri ~~

kanyordun ve israilogullanm senden savllli§ttm, bani sen onlara a~1k 
deliller getirdigin zaman, i~lerinden inkAr edenler : "Bu a~1k bir bii- . 
yiiden ba§ka bir §ey degil!" diye vahyetmi§tim. "inandlk, bizim miis
liimanlar oldugumuza §ahit ol!" demi§lerdi. Havariler demi§lerdi ki : 
"Ey Meryem oglu isa, Rabb'in bize gokten bir sofra indirebilir mi? ina
myorsamz AUah'tan korkun!" dedi. "istiyoruz ki, ondan yiyelim, kalb
lerimiz iyice yatt§Sm, senin bize dogtu soyledigmi bilelim ve bunu biz
zat gorenlerden olal1m" dediler. Meryem oglu isa da: "Ailah'Im, Rabb'
imiz bizim iizerimize gokten bir sofra indir ki bizim . i~in, once ve son
ra gelenlerimiz i~in bir bayram olsun ve senden b_ir mu'cize olsun. Bizi 
l'IZiklandu, sen nztk verenlerin ·en hayirllSism" dedi. Allah buyurdu 
ki : Ben onu . sizin iizerinize indirecegim, ama on dan sonra sizden kim 
inkar ede~e, ben ona diinyalarda hi~ kimseye yapmayacai'Im azab1 ya- · 
panm!» (Maide : 110- 115) 

Hz. isa'run gosterdigi mu'cizeleri -bu ayet-i celilE~ye gore- §Oy
lece tasnif edebiliriz : 

I - Hz. isa ~amurdan kU§ bi~iminde bir heykel yap1yor ve ona i.if
leyince Allah'm izniyle kU§ u~uyordu. Yani yi.ice Allah onun vas1tas1y
la ~amuru ku§ haline getiriyordu. Bu durumda yaratan yine Allah idi 
fakat yaratma i§lemi isa Peygamber'in eliyle cereyan ediyordu. i~a 
Peygamber izn-i Uahi ile o varllga ruh veriyordu. 

II - Hz. isa yine Allah'm izniyle oli.ileri diriltiyordu. Aslmda ger
~ek diriltici gi.i~ ve kudret sahibi olan Allah'tl, ancak dirilme fiili Hz. 
isa'run eliyle ger~ekle§iyordu. Bu da onun Peygamberligjnin delili ve 
el~iliginin geregiydi. 

III - Anadan dogma kori.i ve alacallyr (abra§) iyi ediyordu. Eski 
zamanlarda ve gi.ini.imi.izde bu iki hastallgl iyi etmek ve §ifalandlrmak 
konusu t1p alemini ~ok me§gul etmi§tir. Allah'm kudretiylb Hz. 'isa bu 
iki hastahg1 Peygamberligine delil olmak i.izere iyile§tiriyordu. 

IV - Sayrlan belirli olan Havaril~rin istegi i.izerine gokten bir 
sofra indiriyordu. Boylece onlara ger~ek peygamber oldugunu gosteri
yordu. Bunu goren Havarilerin kalbi _mutmain- oluyor~u. 

Bu surede zikredilmeyip ·de Al-i imran suresinde zikredilen be§in
ci bir mu'cizesi de gayb'dan haber vermesiydi. Gormedigi halde arka
da§larmm ve ogrencilerinin evlerinde ne yediklerini, ne saklad1klanru 

Tefsir, C. I, F. 5 
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soyliiyordu. Bu konuda yiice Allah; Al-i imran suresinde §Oyle . buyuru
yor: 

ccVe size evinizde neler saklac:hgmizi ve ne yediginizi haber veririm. 
Muhakkak ki bunda, eger inananlar iseniz sizin i~in bir ayet varc:hr.>> 

Kur'an-1 Kerim Hz. isa'mn Romah yoneticiler tarafmdan yakaian
mad1gm1, bilakis Allah tarafmdan kurtanld1gm1 apkc;a belirtmektedir. 
Binaenaleyh Hz. isa ne oldiiriilmii§, ne de as1lm1§tlr. Sadece onlar Hz. 
isa'ya benzer birisini yakalami§larrur. Baz1 rivayetler yiice Allah'm Ya
huda'ya Hz. isa'nm §eklini verdigini soylerler. Buradaki Yahuda in
cilleriri soziinii ettikleri ve Hz. isa'ya kar§1 tuzak kurup polisleri onun 
bulundugu yere gotiiren ve yakalanmasm1 saglayan Yahuda iskhariot 
denilen kimsedir. incillerin soyledigine gore bu Yahuda iskhariot Hz. 
isa'mn en sec;kin ogrencilerinden · birisiydi. 

Nitekim Barnaba incil'inde · bu hususta §Oyle denilmektedir : 
«Mesih'in bulundugu . yere Yahuda ile birlikte askerler yakla§mca 

Mesih biiyiik bir toplulugun yakla§makta oldugunu duydu. Bunun ic;in 
korkarak eve sakland1. Diger 11 ki§i uykuda idiler. Allah kulunun teh
likede oldugunu goriince Gabriel, Mihail, Rafael ve Adril'e emretti ki; 
Mesih'i diinyatian allp kendi katma <;1karsmlar. Bu temiz melekler gel
diler ve ·Mesih'i giineye bakan pencereden alarak iic;iincii kat goge <;1- · 
kard1lar. Ebede kadar Allah'a tesbih eden meleklerin yamna koydula.r. 
Yahuda k1zgm klzgm Mesih'in ,goge yiikseldigi odaya girdi, ogrencile
rinin tiim-cl uykudaydiiar. i§te o anda Allah'm ak1llan durduran hay
ret verici bir emri geldi. Yahuda'mn §ekli degi§ti konu§mas1 ve yiizii 
Mesih'e benzedi. Biz onun Mesih oldugunu sand1k, Yahuda ise kendine 
gelince ogretmenin nerede olduguna bakmak iizere c;evreyi ara§tlrma
ya ba§lad1, bunun iizerine biz hayrete dii§tiik ve dedik ki; efendimiz 
ve ogretmenimiz sensin, §imdi sen bizi unuttun mu.» 

H1ristiyanlarca muteber olan inciller Hz. isa'nm hac;a gerilmesi 
konusunda birbirinden fark11 gorii§tedirler. 

Kur'an-1 Kerim'e gore; Hz~ lsa hac;a gerilmemi§ ve oldiiriilmemi§
tir. Sadece birisi ona benzetilmi§tir. Nitekim bu hususta Kur'an-1 Ke
rim §Oyle · buyurur : 

ccOysa onu oldiirmediler ve asmadllar; fakat kendilerine, bcnzer 
gosterildi. Onun hakklnda anla§mazhga dii§enler, ondan yana tam bir 

· ku§ku i~indedirler. 0 hususta bir bilgileri yoktur. Sadece . zanna uyu
yorlar. Onu yakinen oldiirmediler. Hayu, Allah onu kendisine yiiksert
ti. Allah daima iistiindiir, bikmet sahibidir. Andolsun, Kitab ehlinden 
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hi~ kimse yoktur ki, oliimiinden once ona inanacak olmasm. Klyamct 
giinii de· 0, onlanil aleyhine §ahit olacaktu.>> (Nisa, 157 - 159) 

Hz. isa as1lmad1gma gore durumu ne olmm~tur? Bu konuda 
Kur'an tefsircileri degi§ik gorii§ler serd etmektedirler. Baz1larma gore 
Allah Hz. isa'y1 ruhu ve bedeniyle goge t;ekmi§tir. Bu mufessirler ayet-i 
kerime'nin metninde get;en «haYir Allah ·onu kendisine yukseltti» ifa
desinin olumun: mukabilinde yer aldlgml belirterek bu ayetin zahirini 
kabul etmi§lerdir. Diger bir klSlm mufessirler ise -ki bunlarm saylSl 
azd1r- Hz. isa'mn bilahare dunyada ya§ad1gm1, tum peygamberler 
gibi onun da nihayet oldugunu ve butun peygamberlerin, sad1klarm 
ve §ehitlerin olunce ruhlarmm Allah katma t;1kanld1g1 gibi onun da 
Allah katma t;1ktlg1m kabul etmektedirler. Bu mufessirler ise ayet-i 
celile'nin §U bolumunu mesned olarak almaktad1rlar : <<Allah demi§ti 
ki ben seni oldurecek ve kat1ma t;Ikaraca~m ve seni kufretmi§ olan
lardan temizleyecegim, sana tabi olanlan da k1yamet gunune kadar 
kufredenlerin ustiinde k1lacag1m.ll Keza bu mufessirler §U ayet-i celi
le'nin zahirine dayanmaktadirlar : «Benim camm1 almca onlarm · go
zeticisi Sen oldun Sen. ye Sen her §eye §ahitsin.ll Her iki grubun de
gi§ik gorii§leri ve bunu te'yid eden delilleri vard1r. 1 

c) Huistiyanhkta iman Esaslan 

H1ristiyanhkta iman esaslan iit;tiir. 
Birinci esas : Teslis (Trinity) fit; esas1 ~abullenmek. 
ikinci esas : Hz. isa'nm insanhg1 kurtarmak it;in hat;a gerilmesi 

ve kabrinden kal_k1p goge t;1kmas1. 
Ut;iincu esas : CHu ve dirileri hesaba t;ekmesi. 
~imdi bu esaslardan her birini teker teker ele alahm 

Teslis Akidesi (Trinity) : 

Dr. Poust «Kutsal Kitabm Tarihi» adh eserinde diyor k~ : «Allah'm 
tabiat1 birbirine e§it fit; unsurdan ibarettir : 

a) Baba Allah, 
b) Ogul Allah, 
c) Ruh'iil- Kudus Allah. 
insanlar ogul vas1tasiyle babaya baglamrlar. Kendilerini feda ede

rek ogula ve temizleyerek de Ruh'iil- Kudus'e intisab ederler.1l 

Bu ifadeden anla§Ihyor ki, bu fit; unsur birbiriyle it;it;edir ve ya-

(J) Daha geni§ bilgi i~ balumz, Muhammed Ebu Zebra, Huistiyanhk Uzerine Konfe
ranslar, s . 18 - 50. Tiirkce cev. Akif Nuri. 
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rat1cmm zat1 bu U:~IU "esas1 . zaruri kilmaktadlr. Nitekim hiristiyan di
ninin esas ve teferruatlanm~anlatan, Papaz Paetre §Oyle diyor : «Yi.ice 
Allah evreni yaratt1ktan ve onu insan ile si.isledikten sonra birligL"1e 
ait husU.slarln di§mda hi~bir §eyi a~Iklamami§tlr. Nitekim Tevrat'm 
sat1rlan arasmda bu konuda baz1 i§aretlere rastlamak mi.imki.indur. 
Tevrat'ta Allah'm kelimesi, Allah'm hikmeti, Ruh'ill - Kudi.is gibi ifa
delere rastlamr. Ancak Tevratm kendilerine indirildigi kimseler bu 
kelimelerin anlamm1 ka.vrayacak gi.i~te degildiler. Aslmda dikkat1e 
okudugunuzda vahdaniyetin otesinde Allah'm bu ci.imleleri izah ede
cegi belli vakit gelmemi§ti. Bununla beraber Tevrat'1 incil ile birlikte 
okuyanlar, kastolunan manaYI kavrarlar. Qi.inki.i Tevrat'ta lahuti te
maslar yap1ld1gmi goriirler. Neden sonra M:esih di.inyaya gelince yi.ice 
Allah kendi prensiplerini ve derli toplu hi.iki.imlerini incil'de bize gos
termi§tir. Bu ci.imlelerin insamn kavrayamayacag1 tarzda ezeli bir su-

- -la Allah'a bagll bulundugu belirtilmi§tir. incil'in yahudi kitaplannda, 
"Allah'1n kelimesi" diye adlandlnldigJ.m gormekteyiz. Ahd-i Atik'in ilk 
be§ kitabmda da ayru ifadeler yer allr. Bilahare yi.ice tann goge c;1k1p 
yi.ikselince inananlar arasmda oturmak i.izere bir ruh gondermi§tir. 
Bu ruhun da ogti.l gibi, Allah ile ~ok i.isti.in ve ezeli bir· mi.inasebeti 
vard1r. · Bu, Ruh'ill- Kudi.is adlru allr ki., Tevrat'ta a~1klanan ifadenin 
aymdlr. §u halde Allah'm kelimesi ve Allah'm ruhu diye Tevrat'da 

· adlandmlan ki§inin !ncil'de zikredilen !sa ve Ruh'i.il - Kudi.is oldugu
nu a~1k~a biliyoruz. GOriili.iyor ki, Tevrat'm telmih yolu ile gosterdigi 

-§eyi incH bi.iti.iniiyle a~Iklaml§tlr. Ozi.in bir olmas1, · esaslarm . birden 
fazla olmasma ,ters di.i§mez. Allah'm kutsal kitab1 anlamakta zihnini 
aydnilattigJ., kalbini a~tigJ. herkes sozi.i (kelime- Logos) Allah'm mi.i
cerret "bir emri veya bir' tek 80zi.i olarak a~1klamaya kalkl§maz, ruhu 
da etki edici gi.i~ olarak yorumlamaz. Aksine bilir ki Tann i.i~ i.iknum-:
dan meydana: gelmi§tir. Bu i.i¢ i.iknum ilahi kemal bak1mmdan birbi
rine e§ittir. Bunlardan ikisi soz (kelime -logos) ile Ruh'i.il- Kudi.is'ti.ir. 
Birinci uknum ise Babadlr. Buradan da anla§lhyor ki, her §eyin kay
nag! ve menba1 babadlr. Babarun soze nisbeti §ekil nisbeti degil, ha
kikidir. Zihinler onun i.isti.in sevgisi ve parlak hikmeti ile donanmca 
kendilerini Tannya yakm sayabilirler. !kinci Uknilm ise sozdur, <;un
ku o, taim'nih iradesini i.istun ifadelerle a~1klamaktad1r ve Allah ile 

· ~anlar" arasmdaki haberle§menin araciSidlr. Soziin bir diger ad1 da 
oguld~ (Mesih'tir) . Qiinki.i ogul zihinde muhabbet baghhgJ.m ve ki§i 
ile baba arasmdaki birligi temsil eder. 0, kendisi fie babas1 arasmdaki 
mi.inasebeti ve e§Yanm kendisi ile olan mi.inasebetini tefrik yetkisini 
haizdir. u~\incii iiknilm Ruh'i.il- Kudi.is'tiir.< insan ruhlannm aydmla-
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tllmasmda ve itaata sevkinde etkisi olup, baba ve ogul ile arasmdaki 
miin:asebeti dile getirir.» · 

Bu a~Iklamalardan anla§Ihyor ki; baz1 ki§ilerin yanh§ olarak soy
ledikleri gibi ogul be§eri dogum ile degil bir tek tann'da mevcut olan 
iistiin s1rn iikmimlar aras1 nitelemeyi ifade eder. Allah bize bu gizli 
miinasebeti anlatmak isteyince kendisi i~in muhabbete ve zati birlige 
sahip olmas1, ilahi emanete ve me§verete haiz olmas1_ hasebiyle oglun
dan daha uygun bir soz ta§IyiCISml bulmarm§tlr. Ogulun babadan be- . 
§eri dog~mla dogmas1 hususuna gelince, --Allah bundan miinezzeh
tir- hlristiyan dininin hizmet~ileri ve ilahiyat~Ilan tannrun ii~ Uk
numdan ibaret oldugunu kabul etmi§lerdir. u~ iiknlimdan herbirinin 
insanlarla ilgili ayn bir vazifesi vard1r. Buna gore teslis akidesi a~lk
~a olmasa da, telmih yoluyla Tevrat'ta mevcuttur: _Tann ii~ iiknum
dan meydana gelmi§tir. Bu ii~ iiknum ozii itibariyle birbiririden ayn , 
degilse de, boliim itibariyle birbirinden ayndlr. Baba ile ogul arasm
daki miinasebet be§eri bir dogu§ miinasebeti degil oz oakumridan bir-

. lik ve muhabbet miinasebetidii. 
Oglunun §ahsiyeti, babanm §ahsiyetinden ayndlr. Ruh'iil- Ku

diis'iin §ahsiyeti ise her ikisinden farkhdlr. Ancak Ruh'iil- Kudiis ikin
ci iiknuma ruh ve ·ceset olarak girmi§ midir, degil midir? Bu hususta 
k1pti hiristiyanlar §Oyle diyorlar : Allah ii~ iiknumdan meydana gel
mi§ bir tek zattlr. Baba, ogul ve Ruli'iil - Kudiis'iin iiknumlanndan 
miite§ekkildir. Oglun iiknumu Ruh'iil - Kudiis ve bakir~ Meryem'den 
beden h~line donii§mii§tiir. Bu beden zat ve cevher bak1mmdan bir
dir. Her tiirlti kan§Ikbk, imtiza~ ve istihaleden uzakt1r, Tanndan ayn 
degildir. Boylece beden §ekline girmi§ olan Ogul ile Babarun birligi 
iki tabiattan meydana gelen bil-, tabiat ve. irade birligidir. 

Yunan (Rum) Ortodoks kilisesiyle, Katolik kilisesi ise ogulun iki 
tabiata ve iradeye sahip oldugunu kabul etmektedirler.' Biitiin kilise
ler teslis inancmda miittefiktirler. Sadece Mesih'in Tannbk_ unsuru 
ta§IYIP ta§1mad1g1 konusunda farkl1 gorii§e sahiptirler." Hz. isa'nm ba
kire M~ryem'den meydana gelerek tecessiid etmesi ve ilahi unsurla 
i~ i~e girerek tek bir tabiat ve irade haline gelini§ olmas1yla ikinci iik~ 
numun (ogulun) kendine has iki tabiat ve iradeye sahip olmas1 ko-, 
nusunda ihtilaf vard1r. 

Hiristiyanbgm ortaya ~1kt1~ donemde ge~erli . olan felsefi gori.i§ 
Neoplatonizm'di. Neoplatonist felsefe evreni ii~ ana unsura ayinyor
du. ilk var edici gii~. (~ocugun babasmdan dogdugu gibi) o var edici 
gii~ten dogan ak1l ve her tiirlii canllyla baglantl halinde bulunan, ona 
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hayat veren ana ruh. Roma felsefesi ise putperestlik, yahudilik ve hl
ristiyanhk karmas1 · yeni bir dii§iince kurmak hevesiyle ortaya <;Iki

yordu. Biz Neoplatonizmdeki ilk yaratlc1 yerine babaYI, bu ilk yarah
cidan dogan ak1l yerine ogulu, · ruh yerine de Ruh'iil- Kudiis'ii koya
cak olursak ortaya h1ristiyanlarm kabul ettikleri ve iznik konsiilii ta-

. rafmdan benimsenen Teslis akidesi c;1kar. Nitekim bilahare gelen tum 
konsiiller de bu iznik konsiiliiniin kabul ettigi iic;lii tann inancm1 be
nimsemi§lettlir. Hie; c;ekinmeden soyliyelim ki, h1ristiyanlarm kabul 
ettigi ii~lii tann inanci Neoplatonist felsefeden miilhemdir. 

d) Hiristiyanhkta ibadetler 

Hiristiyanllkta iki tiirlii ibadet vard1r. Bunlardan biri dua, digeri 
oruc;'tur. Rivayete gore; oruc;, zorunlu degil, ihtiyaridir. Vakti konu
sunda c;e§itli gorii§ler vard1r . 

. Dua, hiristiyanhkta dinin esaslarmdan biridir. H1ristiyan inanc;
lanna gore dua, isa Mesih kanaliyle ki§iyi Allah'a yakla§tlnr. Papaz 
Poetre «Hiristiyanhgm Esas ve Teferruatlan» adh eserinde §oyle de
mektedir : «Dua; bir koruyucu, kurtanc1 ve yarat1c1 Allah'm varhgma 
goniilden kanaat getiren kalbin, terciimamd1r. Dua ile insan, ic;inden 
gec;en istek ve arzular1, §evk ve muhabbetleri dile getirir. Tanrmm 
kudsiyetine inamlarak yap1ld1~ zaman dua; tanny1 tesbih ve ta'zim
den ibarettir. ·Kulun c;aba ve gayretleri noktasmdan baklld1gmda dua; 
tanrmm liituf ve ihsanlarma hamd ve §iikiirden ibarettfr. Bizim gii
nahlara dii§ii§iimiiz bakumndan dua; boyun egme, af dileme ve tev
bedir. irisanm _tannya ihtiyac1 bak1mmdan dua, bir istek ve temen
nidir.» 

H1ristiyan~1kta duamn iki ana §arb vard1r. :Bu §artlar bulunma
dan dua gerc;ekle§mez. 

Birinci §art : Duaya isa Mesih'in ad1yla ba§lanmahdir. Nitekim 
Yuhanna incilinde §Oyle denilmektedir : «Dogrusu ve dogrusu size de-_ 
rim; babadan benim ismimie her ne dileyecek olursamz onu size ve
recektir. · ~imdiye kadar benim ismimle bir §ey istemediniz, dileyin 
ahrsm1z ki, sevinciniz tamam olsun.>> (Yuhanna incili, Bab : 16, 23-24). 

H1ristiyanlar duaya Hz. isa'mn ad1yla ba§lanmasma neden ola
rak derler ki, insan i§ledigi giinahlar yiiziinden Allah'm nzasmdan 
uzakla§ml§tlr. Fakat isa'mn ad1yla bu uzakhk kalkml§, insanlar tan
nya yakla§mi§tlr. Ni~ekim Pavlus, Efesoslular'a mektubunun ikinci 
babmda §oyle demektedir · : «Fakat §imdi Mesih isa'dan bir vakitte 
uzak olan sizler, Mesih'in ad1yla yakm oldunuz. <;iinkii ikisini bir ya-
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.- pan ve bolme duvanm ·yikan ve ad~leti nizamlarda, delillerin §eriatlm 
kendi bedeninde iptal eden selametli budur.» (Pavl.us'un Efesoslular'a 
Mektubu, Bab : 2, 23 - 26). 

Hiristiyanlarm yapmak mecburiyetinde olduklan daha ba§ka ba7a 
ayin ve ibadetleri vardir. Onlar bu ibadet ve ayinlerin farz ve herke
sin yapmak zorunda oldugunu kabul · etmektedirler. Onlara gore bu 

I 

hareketler bir taklm duygusal davram§lar olup manevi bereketleri ifa-
, de eder. Bunlar arasmda (vaftiz) ve Communion ayini yer ahr. Matta 

incilinde vaftizle ilgili olarak §oyle denir : ccMesih gelerek onlarla §OY
le konu§tu. Bana goklerin ve yeryuzunun hakimiyeti verilmi§tir. Gi
din ve butun milletlere ogretin. Onlan Baba, Ogul ve Ruh'ul- Kudus 
adma vaftiz edip size tavsiyelerimi kendilerine anlatm.» 

Commiinion ayini i~in Pavlus'un Korintos'lulara mektubunda §OY
le denilmektedir : ccVe Mesih teslim oldugu gece bir ekmek ald1 §Uk
retti ve k1rd1 ve dedi ki, "aim yiyin i§te benim sizin i~in kinlmami§ 
cesedim, onu benim hatlram i~in yapm." Ak§am yemegini yedikleri 
zamanda kaseyi gostererek §oyle demi§ti, "bu kase benim kammm 
dolu yeni bir ahdidir. -Beni hatirlama i~in i~tiginizde bunu yapm, ~un
ku siz bu ekmegi yediginizde ve bu kaseden i~tiginizde Rabbm oldu
gunden haber alacaksmizdir." Bu ifadelerle hem vaftiz hem de Com
munion ayin sabit olmU§ bulunmaktadir.» Vaftiz hakkmda Papaz Po
etre §Unlan demektedir : ccVaftiz kutsal bir farizadir. Vaftizde Baba, 
Ogul ve Ruh'iil- Kudus adma yikanma emrolunur. Boylece ruhlar isa 
Mesih'in kamyla gunah kirlerinden antihr. Musevilikteki sunnet gibi 
bu da nimet affmm hatiras1d1r. Vaftiz olmak a~Ik~a Baba, Ogul ve 
Ruh'ul - Kudus'e biricik Tann ve mabud olarak itaatm il~mdir.» 

e) Huistiyanhkta Mezhepler 

H1ristiyanhkta mezhepler, dini . akidenin ozundeki goru§ ayrihgt
na dayand1g1 i~in ayn bir ehemmiyet ifade eder. Bu sebeple Hiristi
yan mezhepleri arasmd.aki aynhk bir din aynh~ gibidir. Hatta mez
hepler aras1 sosyal munasebetler bile kiSithdir. 

Hz. isa'nm hayatmda kendisine inananlarm az olmas1, bunlann 
Roma'h yoneticiler tarafmdan takibe ugramas1 ve daha sonra Hiris
tiyanlann uzun yillar gizlice dinlerini yaymak mecburiyetinde kah§
lan, H1ristiyan akidesinde farkh inan~larm dogmasma ve ~u farkllh
gm gittik~e buyumesine sebep olmu§tur. 

imparator Konstantin'in H1ristiyanhg1 resmi din haline getirme
sinden sonra Hiristiyanhktaki tann inanc1 tarti§Ilmaya ba§lad1. 'Bu 
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konu_da ve incil nushalannm tesbiti hususunda toplanan konsuller 
degi§ik · kararlar almca baz1 H1ristiyari topluluklar bu kararlara uy
du'lar baz1lan da uymadllar ve ooylece degi§ik mezhepler zuhur etti. 

. ilk konstil 325 yillnda iznik'te toplanmi§, bunu birinci istanbul 
konstilu (381), _birinci Efesos konstilu (431), ikinci Efesos (449), Chal
cedoine (451) ve ikinci istanbul lt:onstilu (553) takib etmi§tir. Bun
dan sonra daha bir~ok · konstil toplanmi§ ise de bunlar but tin Hiristi
yanlan i~erisine almad1g1 i~in onem ifade etmemektedir. 

Bu konsullerde ortak bir nokta uzerinde birle§mek §oyle dursun, 
daha ~ok aynhklar ortaya ~1ktl ve degi§ik mezhepler te§ekktil etti. 
Mezheplerin ~Ikl§ma ve konsullerin toplanmasma sebep ola,n en onem
li mevzu ;Hz. t~a)mn .§ahsiyyeti idi. 0 yalmz bir peygamber miydi, 
yoksa tannmn· 'bir · par~as1 veya oglu muydu? Babas1z dtiny~ya gel
mesi sebebiyle baz1 H1ristiyanlar onun tannmn oglu oldugunu soy1u
yorlardt. 0, hem tannnm oglu, hem de on tin sozu (logos) ydu. Onun 
gibi ozelliklere ve niteliklere sahipti. i§te bu fikirlere ilk kar§I ~lkan
lardan birisi Arius'tu. 0, tannmn birligini savunuyor ve insan §ek
linde ilah telakkisine kar§l ~1k1yordu. iskenderiyye :eatrigi tarafmdan 
kiliseden kovulan Arius, bu karan dinle~eyip, Filistin'e ka~mi§ ve 
gorti§lerini orada yaymaya ~all§rm§tl. Bunun uzerine Kral Konstan
tin iznik'te 2048 ki§inin katlld1~ bi{ konstil toplarm§ ve meseleyi ~oz
melerini istemi§ti. Burada 'toplanan rahipler arasmda da gorti§ fark1 
bulunuyordu. Ancak 318 ki§ilik bir grup tarafmdan savunulan i~a 
Mesih'in tiluhiyyeti fikri Konstantin'in bask1s1yla kabul edildi. Geri:-
ye kalan 1700 rahib kendi arasmda ittifak saglayamaz ve ooylece azm
ll~n fikri konstile hakim olur. Hz. isa'mn tann oldugu, babamn oglu 
oldugu ve baba ile aym cevhere sahip bulundugu kabul edilir. Fakat 
Ruh'til - Kudtis'tin durumu a~1klanmaz. Ancak onun da tann oldugu 
buytik bir ~ogunluk tarafmdan kabul edilir. Ancak Mecedonius bu so
nuncu htikme kar§I ~1kar ve 1Ruh'til - Kudtis'tin tannl1g1 fikrini be
nimsemez. Bunun uzerin~ birinci istanbul konstilu toplamr: Ve Rfth'Ul -
Kucius'un tiluhiyyetini kararla§bnr. 

Dalia sonra Nestorius Hz. isa'mn babasmm tann oldugu i~in uk
num itibariyle onun · d~ tann olaca~m, ancak tabiat itibariyle Mer
·yem'den dogdugu · i~in, insan tabiatmda olaca~m iddia eder. Bunun 
uzerine Efes'te toplanan konsill, bakire Meryem'in tannnm anas1 ol
dugunu, isa Mesih'in ger~ek bir tann ve iki tabiata sahip bir insan 
oldugunu ve uknum b~mmdan isa ile tannmn aym oldugunu ka
rarla§bnr. Ve Nestorius telin edilir. Bu karara kar§l ~1kan Nestorius 
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ve arkada§lan Nesturilik ad1 verilen mezhebi yaymaya ~ah§Irlar. An
cak Hz. isa'mn tabiatl konusunda tam bir anla§ma sagli:mamaz. ikin
ci Efes konsiiHi toplamr ve Hz. isa'nm lahutiyet (ilahllk) ve nasuti
yet (insanllk) tabiatmm birlikte bulundugu kararla§tlnllr. Fakat is
tanbul patri~i Flavius bu karan. kabul etmez ve 525 piskoposun katll
dlgi Chalcedoine konsiiliinii toplar. Ve burada lahutiyet ile nasutiye
tin ayn birer tabiat oldugu ancak Hz. isa'da her ikisinin birlikte bu
lundugu kabul edilir . . Ve iskenderiye patrigi Dioscore telin ve afaroz 
edilir. Ancak Mls1r'h h1ristiyanlar bu karan k~bul etmezler. Boylece 
Mls1r K1pti kilisesi Dogu kilisesinden aynhr. -

VII. as1rda Jean Maren, isa Mesih'in iki tabiath fakat birtek ira
deli §ahsiyete sahip oldugunu ve iki tabiatm (Lahutiyet ve Nasuti
yet) bir ki§ide birle§tigini iddia ederek Maruni'ligi kurar ve bu mez- · 
hep Liibrfan'da yaygmla§Ir,. Bu iddia iizerine istanbul'da ii~iincii bir 
konsiil toplamr ve Hz. isa'mn iki tabiath ve iki iradeli bir iiknum-

. dan ibaret olQ.ugu . kabul edilerek, aksi gorii§te olanlar afaroz edilir. 

Daha sonra Ruh'ill - Kudiis'iin nereden dogdugu konusu tartl§ll
maya ba§ladl. istanbul Patrikhanesi Ruh'ill - Kudiis'iin babadan dog
dugunu soylerken, Roma piskoposu, babadan ve ogwdan birlikte ne
§et ettigini savunuyordu. Bu sebepie 869 yilmda istanbul patrigi Roma 
piskoposunun gorii§iine bagh ki§ilerce makammdan uzakla§tmhr ve 
istanbul'da bir konsill toplanarak, Ruh'iil - Kudiis'iin baba ve oguldan 
birlikte dogdugu, H1ristiyanhk dininin as1l hiikiim merciinin Roma 
kilisesi oldugu ve biitiin Hlristiyanlar i~;in ge~;erli kararlan Roma ki
lisesinin alaca~ · kararla§tmhr. Eski patrik Fotius ise afaroz. edUir. 
Ancak Fotius da 879 yihnda ayn bir konsill toplar ve Roma kilisesi 
taraftarlannca alman kararlan reddedip, o karan alanlan kA.fir ilan 
eder. Boylece Dogu Rum · Ortodoks kilisesi ile, Batl Latin Katolik ki
lisesi birbirinden aynhr. Ortodoks mezhebi ile, Katoiik mezhebi te
§ekkiil eder. Ancak Katolik kilisesi gitt~~;e geni§ler ve tum Hlristi
yanhk alemini tesiri altma allr ve bundan sonra Ro~a'da inuhtelif 
konsiiller toplar. Boylece H1ristiyan diinyasmda, Arius~;uluk, Macedo
nius~;uluk, Marcione ve taraftarlan, Paul de Samosate ve taraftarlan, 
Nestorius ve taraftarlan, Jacques Baradai ve taraftarlan (Yakubiler) 

' ayn birer mezhep halinde te§ekkill ederler. Yakubi'lerin Asya kolunu· 
Siiryani'ler te§kil eder. Afrika kolunu ise Mls1r K1pti kilisesi temsil 
eder. Ermeniler de Yak~bileri.D gorii§iinii benimserlerse de, ayn A.yin 

· ve ibadetleri vatd1r. Maruni'ler ise 1182 yilmda Roma Katolik kilise
sine .baglanrm§lardlr. 
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Zamanla Rum Ortodoks kilisesi ile, Roma Katolik kilisesi arasm
daki ihtilaflar gitti~e biiyiir. Ronesans ile birlikte ilmi ve fikri ge
li§meler ba§laymca H1ristiyan aleminde Katolik kilisesine kar§l reform 
hareketleri ba§lar. Roma kilisesine .kar§l ilk hareket Luther tarafm
dan yap1llr. Luther indiiljans senedlerine kar§l c;1karak kilisenin ka
plsma bir ferman asar. Ve bunun gec;ersizligini ilan eder. Katolik ki
lisesi 1521 ytlmda Luther'i afaroz eder. Luther bu afarozu dinlemez 
ve protesto eder. Bunun iizerine Luther ve taraftarlanna Protestan 
ad1 verilir. Bu suada Luther gibi Zwingli, Calvin de Katolik kilisesi
nin kararlarma kar§l · c;1karlar. Boylece Avrupa'da reform hareketi 
ba§lar. 

H1ristiyanllkta biiyiik kiic;iik pek c;ok mezhep vardlr. Ve bu din
deki ~ezhepler birbirlerini tekfir ederler. 
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IV - GUNUMUZDE .. MEV CUD OLAN DtNLER 

Bugiin, insanhgm biiyiik ilmi ke§ifler yaptlg1 ve kainatm esra
rmm k1smen c;oziildiigii ilim ve teknik asrmda bile yeryiiziinde bii
yiik c;ogunluk batil inam§lar pe§inde ko§maktadir. Bunda biz miislii
manlarm 1slam'm alem§iimul mesaj1m insanhga iletme konusundaki 
eksikligimizin vebali §iiphesiz ki c;ok biiyiiktiir. Ancak insanoglunun 
her zaman ic;in ba til pe§inde -ko§maktaki 1srar ve inadmm da etkisi 
biiyiiktiir. «Ya§ayan diinya dinleri» hak~mda k1sa bir bilgi vermek 
istiyoruz. Ancak 1slam'm di§mdaki dinleri gerc;ek anlamda din olarak 
kabUl etmedigimizi ve bu konudaki kesin hiikmiimiizii de mahfuz tu
tuyoruz. 

Bu konuda degerli bir inceleme ne§retmi§ olan A. Abdullah Mas
dusi ya§ayan diinya dinleri iizerinde yaptigi sosyo - politik inceleme
de giiniimiizde yeryiiziinde, Putperestlik, Budizm, Taoizm, Sikh dini, 
~intoizm, Konfiic;yanizm, Hinduizm, Yahudilik, Hiristiyanhk ve Miis
liimanhk olmak iizere on tane dinin ya§amakta oldugunu tesbit et- . 
!fli§tir. Bunun di§mda her dinin degi§ik mezhepleri §eklinde alt ayi-
nmlan bulunmaktadir ki biz bunlar iizerinde durmayacag1z. 

I - Putperestlik (Mii§riklik- Paganizm) : Qok degi§ik §ekilleri 
olan Putperestlik'ten sadece · fiilen puta veya degi§ik e§yaya tapmmay1 
kasdediyoruz. Halbuki ozellikle miicerred ve maddi pek c;ok putperest
lik §ekli vard1r. Nisbeten ilkel toplumlarda yaygm halde ya§ayan put
perest niifusun ne kadar oldugu kesin olarak bilinmemektedir. Ancak 
Hindistan'da 27,5 milyon, Qin'de 40 milyon, Giiney- Dogu Asya ve Ja-, 
ponya'da 15 milyon olmak iizere Asya'da 65 milyon, Afrika kltasmda, 
Kongo ve Madagaskar ve Nijerya'mn giineyinde, Avustralya'da da 63 
milyon olmak iizere toplam putperest'in 207 milyon oldugu samlmak
tadir. (Bkz., A. Masdusi, a.g.e., 119 - 123). 

II ~ Budizm : Bat1 diinyas1 genellikle Hiristiyanhgi diger dinler 
ile kar§Ila§tmrlar da islamiyet ile asia mukayeseye yana§mazlar. Ge~
mi§te oldugu gibi bugiin de_ Ehl-i Kitap olan Huistiyan ve Yahudile
rin putperestleri ve .cUger ibtidai dinlerin mensuplannl miisliimanlar-
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dan daha c;ok tutarlar. Nitekim Budist riufusun miislumanlardan daha 
fazla oldugunu gosterebilmek ic;in btiylik c;aba sarfettikleri gortilmek
tedir. Keza Hindistan, Pakistan ihtilafmda da her zaman Budistleri 
mtislumanlardan c;ok desteklemi§lerdir. Budistler, Qin, Hindistan, Ja
ponya, Siam, Burma, Seylan, Nepal ve Butan'da ya§amaktadirlar. Sa
YJlan yakla§Ik 250 milyon civanndadlr. 

III - Taoizm : Qin'de hakim olan tic; buylik dinden birisidiv Tab
mini olarak Tao'istlerin nufusunun 50 milyon oldugu samlmaktadlr. 

\ 

IV - Stkh Dini : Hindistan'da ya§ayan ~ikh dini mensuplarmm 
ntifusu yakla§Ik 6,5 milyon civanndadlr. 

V - §intoizm : Japonlann eski dini olan ~intoizm, yalnlzca Ja
ponya'da ya§amaktadu. Nufuslannm yakla§Ik 50 milyon civannda ol
dugu samlmaktadu. 

VI - Konfii~yanizm : Qin dinlerinin en buyligu olan Konfti~ya
nizm; daha sonra Japonya'da da yaYJlffii§tir. Toplam mensuplanrun sa
ytSmm 400 milyonun tistunde oldugu kabul edilmektedir. 

VII - Hinduizm : Hindistan'm resmi dini olan Hinduizm, Hindis
tan dl§mda, Seylan, Burma, Siyam, Qin Hindi, Malaya ve lndonesia, 
Afrika, Gtiney Amerika ve Okyanusya'da ya§amaktadirlar. Toplam nu- . 
fuslarrmn 300 milyon civannda oldugu samlmaktad1r. 

VIII - Yahudilik : Dtinyamn hemen her tarafma yayilmi§ olan 
ve c;ogunlukla ticaretle ugra§an Yahudiler bulunduklan tilkelerin sos
yo- politik hayatmda etkili olmaktad1rlar. Btiylik bir c;ogunlugu Ku-

.· zey Amerika'da ya§ayan Yahudiler, . aynca Guney Amerika, Avrupa, 
Afrika, Asya ve Okyan"Qsya'ya yerle§mi§ bulunmaktadlrlar. Toplam 
nufuslan 1957 y1lmda yaymlanmi§ olan National Catholic Almanac'a 
gore 12 milyon civanndad1r. Bugtin bu saYJrun 20 milyonu a§tlg1 sa
mlmaktadlr: 

IX - Huistiyanbk : Dunyamn en yaygm dini olan H1ristiyanllk, 
Asya, A vrupa, Afrika, Amerika ve Avusturalya'nm hemen hemen her 
tarafmda geni§ bir ntifusa sahip bulunmaktadir. Birle§mi§ Milletler'e 
uye devletlerin btiylik bir c;ogun1ugu H1ristiyand1r. 

Birle§mi§ Milletler Uyesi H1ristiyan Devletler : 

1 - Amerika Birle§ik Devletle 
2- Arjantin 
3 - Avusturaly~ 

4 - Avusturya 

5 - Belc;ika · 
6 - , Bolivya 
7 - Brezilya 
8 -:- Bulgaristan 

gi 
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v 
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9 - <;ekosla vakya 
10- Kanada 
11 - ·Kibns 
12 - Kolombia 
13 - Kostarika 
14- Kuba 
15 - Danimarka 
16 - Dominik Cumhuriyeti 
17- Ekvator 
18 - El Salvador 
19 - Etiopia 
20 - Filipinler 
21 - Finlandiya 
·22- Fransa 
23 - Guney ·Afrika Birligi 
24- Guatamela 
25- Haiti 
26 - Hollanda 
27 -Honduras 
28 - ingiltere 
29 - irlanda 
30- ispanya 

31 - isvec; 
32 - italya 

- 33 - izlanda 
34 - Luksemburg 
35 - ~acar~tan 

36- ~eksika 

37 - Nikaragua 
38 - Norvec; 
39- Panama 
40 -Paraguay 
41- Peru 
42- Polonya 
43 - Portekiz 
44- Romanya 
45 ----'" S. S. Cumhuriyetler Birlili 
46 - ~ili 

47- Ukrayna 
48- Uruguay 
49 - Venezuella 
50 - Yeni Zelanda 
51 --,- Yugoslavya 
52 - Yunanistan 

Dunyadaki H1r~tiyan nufus heme·n hemen uc;te biri kadard1r. Bu
gun ic;in 1,5 milyarm uzerinde H1r~tiyan oldugu sarulmaktadlr. 
· Gunumuzde mensubu bulunan dunya dinlerini §oylece tasnif et

mek mumkundur : 

GUNU~UZDE ~EVCUD OLAN DiNLER 

Vahye dayanmayan dinler 
(Sami olmayan) 

YahUdilik 

Konfuc;ytis Tao ~into 

Dini Dini Dini 
Hi du Dini Ja izm 

Vahye dayanan dinler 
(Sami). 

H1rutiyanhk !slim 
(~isyoner) 

Ari 
Kan§Ik Putperestlik 
Budizm 
(~isyoner) 

Sikh: Dini Zerdti§t Dini 
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X - islam : Diinyamn hemen hemen her bolgesine yay1lm1~ olan 
miisliiman niifusun gerc;ek bir sayiml ne yaz1k ki elde mevcud degildir. 
(!ogunlugu tahminlere dayanan bu rakamlara gore diinya miisliiman
larmm niifusu 1 milyan a§ml§ bulunmaktad1r. Bu konuda bilgi veren 
A. Masdtlsi degi§ik istatistikler de yapmi§tlr. Ulkelerin aynntlh yiizOl
c;iimii ile toplam ve miisliiman niifus §oyleclir : 

(Daha geni§ bilgi ic;in bkz., A. Abdullah Masdusi, Ya§ayan Diinya 
Dinleri, Sosyo- Politik inceleme, Tiirkc;e c;ev. Mesud Sadak, istanbul 
1981). 

YERYUZUNDEKi MUSLUMANLARIN SAYISl 

Bir milyan bulan miisliimanlann bulunduklan devletler §Unlar
dlr: 

A) ASYA: 

a) Giiney Dogu Asya 

1 - Filipinler 
2 _..:... Vietnam - Laos - Kamboc;ya Toplam 
3- Malaya 
4 - indonezya 
5 - Burma - Tayland 
6 - Singapur 
7 - Seylan 
8- Malezya 
9 - Aynca, Kuzey Borneo, Portekiz 

Timor'u, Saravak, Bruni, Barat, Yeni 
Gine toplam olarak 

b) (!in - Japonya : 

1 - Dogu Tiirkistan 
2 - <;in'in diger eyaletleri 
3 - Dogu Asya'mn diger bOlgeleri, Butan, 

Hong Kong, Taivan, Nepal ve Japonya 

c) Ortadogu : 

1 - Tiirkiye 
2 - Suudi Arabistan 
3 - iran 
4 - M1s1r 

4,500,000 
1,oop,ooo 
5,000,000 

127,000,000 
2,500,000 

450,000 
1,200,000 
7,000,000 

5,000,000 

20,270,000 
42,000,000 

1,000,000 

45,000,000 
9,000,000 

40,000,000 
36,800,000 
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5- Pakistan 
6 - Benglade§ 
7 - Afganistan 
8- Ke§mir . 
9 - Hindistan 

10 - Irak 
11 - Suriye 
12- Urdiin 
13- Liibnan 
14 - Filistin (is rail) 
15- Bahreyn 
16- Katar 
17 ----, Kuveyt . 
18 - Birle§ik Arap Emirlikleri 
19 - Kuzey- Giiney Yemen 
20 - Umman 

d) Sovyetler Birligi (Rusya) : 

(Ermenistan, Azerbaycan, Giircistan, 
K1rg1zistan, Tiirkistan, Dag1stan, 
Kafkasya, K1nm, Tacikistan, Ba§klr, 
Sibirya ve diger Sovyet devletleri) 

B) AFRiKA: 

a) Kuzey Afrika (Bati ve Dogu) 

1 - Libya 
2- Sudan 
3 -- Tunus 
4 - Fas (Magrib) 
5- Cezayir 
6- Somali 
7 - Habe§istan 
8 - Moritanya 
9 - Cibuti 

10- Gambiya 
11 - Gine Bissau 
12 -· Orta Afrika imparatorlugu 
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70,260,000 
76,820,000 
19,280,000 

5,000,000 
70,000,000 
11,000,000 
8,000,000 
2,100,000 
1,000,000 
1,000,000 

275,000 
180,000 
990,000 
656,000 

2,328,000 
766,000 

16,000,000 

2,000,000 
15,000,000 
. 5,300,000 
16,000,000 
14,770,000 

2,860,000 
12,500,000 

1,215,000 
95,000 

300,000 
700,000 

1,000,000 
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b) Orta Afrika (Bat1 ve Dogu) . 
1- Mali 300,000 
2- Senegal 3,420,000 
3 - Yukan Volta 5,300,000 
4- Gine (Frans1z, ispanya, Portekiz) 2,000,000 

· 5 .- Fildi§i . Sahili 5,100,000 
6- Dahomey 2,760,000 
7- Gana 2,808,000 
8- Togo . 1,900,000 
9- Kamerun · 5,840,000 

10 - Bati Sahra 2,400,000 
11 - Sierra Leone 2,500,000 
12 ~ Nijerya 50,0'00,000 . 
13 - Nijer 4,130,000 
14- Liberya 1,086,000 
15- Urandi 240,000 
16 -<;ad 3,800,000 
17 - Mozambik 1,750,000 

.• 

c) Giiney Afrika ve Adalar · : 

1- Kongo 600,000 
2- Angola 900,000 
3- Uganda 4,400,000 

N~ 
4- Kenya 3,850;000 
5- Malavi 1,75(),000 
6 - Mauritius 120,000 
7 - Madagaskar 1,750,000 
8- Zambiya 100,000 
9- Rodezya 20,000 

10 --'-- Kmer Adalan 300,000 
11 - Ekvator Ginesi 300,000 
12- Gabon 270,000 

-C) AVRUPA: (l 

1 - Arnavutluk 2,250,000 
2 - Yugoslavya 3,200,000 . 

3 - Bulgaristai'l 1,500,000 

4 · --- Romanya 41.000 
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5 - Yunanistan 
6- K1bns 
7- Malta 
8- Fransa 
9 - ingiltere 
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180,000 
150,000 
40,000 

500,000 
400,000 

10 - Diger Avrupa Devletleri, Almanya, 
Finlandiya, italya, · Polonya, ispanya) 500,000 

D) AMERiKA: 

1 - Kuzey Amerika 
2 - Guney Amerika 
3 - Avustralya ve Yeni Zelanda 

TOPLAM OLARAK : 

A) ASYA 
B) AFRiKA 
C) AVRUPA 
D) AMERiKA 

2,950,000 
400,000 
300,000 

686,695,000 
180,884,000 

8,8G:,ooo 
3,650,000 

880,093,0001 

Not : Bu rakamlar, 1970 yth istatistiklerine gi:iredir. Bazilar1 tahmini olup, bir klSlm 
devletlerdeki miisliiman niifus da buna dahil de~ildir. Ancak uzmanlar 1980 y1hn· 
da islam diinyas~m niifusunun 1,000,000,000'1 a§b~ru belirtiyorlar. 

(1) Kaynaklar : 
1 - 1n'amullah Han, Bugiinkii islam Devletleri ve thkeleri, Cev. Osman Keskiollu, 

Istanbul - 1966. 
2 - M. Kemal Cum'a, el-Buldan el-1slamiyye, ed-Dara dergisi ilavesi, Arahk, 1979, 

Riyad - 1979. 
3 - Abdullah Masdftsi, Ya§ayan Diinya Dinleri, Ceviren : Mesud Sadak, istanbul -

'1981. 
Tefsir, C. I, F. 6 
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VARY GERCEGi 

a) Vahy Kelimesi 

Vahy kelimesi arap~a V-H-Y fiilinden masdardu. Liigat olarak ko
nu§ma, emretme, ilham etme, i'ma ve i§aret etme, acele etme; seslen
me, fisildama, mektup yazma gibi anlamlara gelmektedir. Nitekim bu 
anlamlan ifade eden l{amus miitercimi Asu:n §oyle der : «Vahy, i§a
ret-i seria m_anasu:ia mevzudur. Mana-YI merkum ala vech'il remz 
ve't- tariz kelamla ve tertibten miicerred savt ile ve baz1 cevarih ile 
bil'i§are has11 olur ve kitabetle de suret bulur. Bu cihetle bunlarm her 
hirinden isti'mA.l olunur. Ve vahy; yaz1 yazma manasmadlr. YaZilmi§ 

, name ve kitaba 1tlak olunur. Ve el~i gondermek manasmad1r. Ve il
ham manasmad1r. Ve gizlice soz soylemek manasmad1r vc mutlaka bir 
aher ademe ilka olu:rlan kelama denir ve savt ve avaza denir. Gerek 
insanm ve gerek sairin olsun. Ve vahy .surat eylemek manasmadiv> 
(Kamus Tercumesi, IV, s. 1212). 

Miiste§rikler her konuda oldugu gibi bu konuda da bir tak~m ba§
ka yabanc1 eller aramak hevesinde olduklanndan bu kelimenin ash
nm ibrani, A'rami ve Habe§ dilleri oldu~unu soylemeye ~ab§makta
dirlar. (Bkz., islam Ansiklopedisi, Vahy maddesi.) 

b) Vahyin Ce§itleri 

Vahyi; once ilahi ve ilahi olmayan diye ikiye aYJrabiliriz. 
a) ilahi olmayan vahiy muhtelif §ekillerde insana sezgi yoluyla 

gelen bir tak1m seslerqir. Nitekim ilahi olmayan vahyin mahiyetini 
Kur'an-1 Kerim bize §i;>yle ifade etmektedir : 

cci§te ooylece Biz he~ peygambere insan ve cin §eytanlanm dii§· 
man yapt1k. Bunlardan kimi kimini aldatmak i~in cazip sozler fisd
darlar . (vahyederler), eger Rabbm dileseydi onu yapamazlardl. Oyle ise 
onlan iftiralan ile b8§b~§a buak.>, (En' am : 112) ~ 

Yine ayru surede §oyle buyurulur : cct)'zerine Allah'm ad! amlll'n· 
yanlardan yemeyin. ~_iinkii bu bir f1sktu. Dogrusu §eytanlar sizinle 
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mticadele etmeleri i~in kendi dostlanmi telkinde (vahy) bulunurlaio.>> 
(En'am : 121). 

Gayr-i ilahi vahyin pek ~ok ornekleri bulunmaktadir. 0 

b) ilahi vahy : Bu , vahy Allah tarafmdan peygamberlerine ula§
tlnlan vahydiro Biitiin peygamberler ilahi vahye mazhar olmu§lardir. 
Nitekim Kur'an-1 Kerim bir ~ok vesile ile peygamberlere indirilen va
hiycten soz etmektedir : eeFakat onlardan ilimde derinle§mi§ olanlar; 
sana indirilen kitaba ve senden once indirilmi§ olana inamrlar, namaz 
kilanlara, zekat verenlere, Allah'a ve ahiret gunune inananlara elbette 
buyiik bir mukataat verecegiz. Nuh'a, ondan sonra gelen peygamber
lere, ibrahim'e, isn:ail'e, ishak'a, Yakub'a ve torunlanna. "isi'ya. Ey
yub'a, Yunus'a, Hardn'a ve SUieyman'a vahyettigimiz gibi §ftphesiz 
sana da vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik.>> (Nisa : 162 - 163). 

eeAllali bir insanla ancak vahy suretiyle veya perde arkasmdan ko
nu§ur. Yahut bir el~i gonderir de izniyle diledigini vahyeder. Muhak
kak ki 0, Yuce'dir, Hakim'dir.» (~ura : 51). 

Aynca Kur'an-1 Kerim'de pek ~ok kerre peygamberlere gonderi
len vahy sozkonusu ediliro (Bkz., A'raf : 117, 160; 243, Taha : 77, ~ua
ra : 52, 63, Fatlr : 31, Ziimer : 65, ~ura : 13, 7, 52, En'am : 19, 106, 
Yusuf : 3, Yunus : 15, Ahkaf : 9, Zuhruf : 43, Ra'd : 30, Ankebut : 45, ' 
Kehf : 27.) 

Bu ayetlere baktlgimiz zaman ilahi vahyin Kur'an-1 Kerim'de bir 
ka~ ~e§itte zikredildigini gormekteyiz : · 

a) Allah tarafmdan cans1z varhklara, gokyiiziine ve yeryiiziine 
hitaben vaki' olan vahiyler : eeYer deh§etle sarslldik~a sars1Idi~ zaman; .. 
i~te o giin yer biitiin haberlerini anlatacakbr. ~iinkii Rabbm kendi
s~ne vahyetmi§tir.>> (Zilzal : 1 - 5) 0 Bir ba§ka surede de Allah'm gok
yiiziine vahyettigi §Oyle ifade olunur : eeBunun iizerine iki gun i~eri

sinde yedi gok var etti. Ve her gogun i§~ni O'na (vahyetti) bildirdi. Biz 
diinya semasm1 I§Iklarla donattlk, koruduk.» (Fussilet : 12). Burada 
Allah'm ta.biata koydugu ilahi kanun vahiy olarak ifade edilmektediro 

b) Canh varhklara yap1lan vahy. Canh v.arhk olarak iki varhga 
vahyedildigi Kur'an-1 Ker im'de bahis mevzuu yapilmaktadir . Bunlar
d::tn birisi §UUr sahibi olmayan bir hayvan, yani bal ansi, dolay1S1yla 
hayvanlara, digeri de §Uur sahibi alan canh varhk insana yap1lan va
h iydir. Bal an sma Allah'm vahyettigi Nahl ~:U.resinde §Oyle ifade edH.
mektedir : "Ve Rabb'm hal ar1sma vahyetti ki, "daglarda, aga<;larda 
ve hazulanmt§ kovanlarda yuva edin. Sonra her tiir iirunden ye. Son
ra da Rabb'mm i§lemen i~in gosterdigi yoldan yurii." Anlan n karm-
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lanndan insanlara §ifa olan hal ~1kar. Dii§iinen topluluklar i~in bun
da ayet vardu., (Nahl : 68- 69). 

insanlara yapllan vahye gelince bu da Hz. isa'nm havarilerine ve 
Hz. Musa'nm anasma hitaben vuku'bulan vahiyler olup ash ve tam 
ger~egi Hz. Muhammed (s.a.v.) 'e gelen vahy, yani Kur'an'da soz ko
nusu olan vahiydir. Hz. isa'mn havarilerinden soz ederken Kur'an-1 
Kerim §6yle buyurur : ccHani Ben, havarilere, "Bana ve peygamberi
me iman edin" diye vahyetmi§tim de ... » (Maide : 111) . 

Hz. Musa'mn annesine yap1Ian vahyi ise, Kur'an-1 Kerim §oyle 
ifade eder : ccMusa'mn annesine, "~Onu emzir. Ba§ma bir §ey gelmesin
den korktugun zaman onu suya buak, korkma, iiziilme. ~iiphesiz onu 
Biz sana dondiirecegiz ve peygamber yapaca~z" diye :vahyettik.» (Ka- . 
sas : 7) . 

Kad1 Beydavi'nin ifadesine gore, buradaki vahy, ilham veya ru'ya 
§eklindedir. 

c) Meleklere hitaben vahy' : Kur'an-1 Keriin'de bir diger vahy 
§ekli olarak meleklere hitaben yap1lan vahy sozkonusu edilmektedir : 
ccHani Rabb'm meleklere, "Ben sizinleyim, haydi iman edenlere sebat . 
verin" diye vahyetmi§ti.>> (Enfal : 12). 

Burada bahis mevzuu olan cans1z varhklara vahy, Allah'm kaina
ta koydugu tabii kanunlardir. Canli varhklardan anlara yap1lan va
hiy, ilham veya i~giidii §eklindedir. Qiinku hayvanlarda i~giidiinun 
son derece geli§.rni§ oldugu bilinen bir §eydir. insanlara yap1lan vahy; 
ilham veya ru'ya §eklindedir. Meleklere yap1lan vahyin 'mahiyeti ise 
bilinmemektedir. 

Vahyin ne §ekilde geldigi konusunda yeterli malumata sahip de~ 
giliz. 6zellikle Hz. Peygamberden onceki peygamberlere gelen vahyin 
mahiyeti kaynaklarca yeterince a~Iklanrni§ degildir. Ancak Hz. Pey
gambere gelen vahiy §ekillerini son derece titizlikle muhafaza etml§ 
olan islam alimleri bize §oylece intikal ettirmi§lerdir. 

Genellikle «KU.tub-i Sitte» diye §Ohret bulmu§ olan alti temel ha
dis kitabmda ve diger kaynaklarda Resulullah (s.a.)'a vahyin nasll 
geldigini anlatan boliimler ilk s1rayt te§kil ederler. Nitekim Buhari 

·Hz. Peygambere vahyin geli§ini §Oyle anlat1r : "Hz. Ai§e (r.a.)'den. 
Haris ibn Hi§am (r.a.) diyor ki, Resiilullah (s.a.)'deri, "ey Allah'm Re
siilii sana vahiy nasll gelir?" diye sordum. Re~iilullah (s.a.) . buyurdu 
ki : "Bazan bana vahiy ~mguak sesi gibi gelir ki; bana en a~r geleni 
budur. Benden o hal zail olur olmaz (melek'in) bana soyledigini iyice 
bellemi§ olurum. 
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Kimi zaman da melek bana bir insan §eklinde biiriinerek gelirdi. 
Benimle konU§Ur ve ben soyledigini iyice bellerdim. 

Hz. Ai§e (r.a.) der ki : «Resulullah (s.a.) '1 sogugu pek §iddetli bir 
gunde kendisine vahiy inerken gortilti§ttim. 0 kendisinden bu hal gec;
tigi vakitte bile §akaklarmdan §aplr §aptr ter akardl.ll (Buhari, Sahih : 
.I, ,5, Muslim, Sahih : IV, 18).6, Tirmizi, Sunen : II, 286, Nesai, Sunen : 
II, 146, 149, Ahmed ibn Hanbel, MU.sned : IV, 158, 163. Malik ibn Enes, 
Muvatta' : I, 206- 207.) 

Hz. Ai§e (r.a .)'den nakledilen vahiyle ilgili bir diger malumata 
·gore peygambere vahy §Oyle gelirdi : ccMii'minlerin annesi Hz. Ai§e 
(r.a.)'den. 0 §oyle de~i§tir : "Resulullah (s.a.)'a vahyin ba§langici 
uykuda iken sadik :rii'ya gormelde oliDU§tUr. 0 hi~ bir rii'ya gormezdi 
ki, sabah aydinhg. gibi apa~Ik zuhur etmesin. Bundan sonra kalbine 
yalmzhk · sevgisi verildi. Boylece Hira dag.nda yalmz ba§ma gizlenip 
oradan ailesinin yanma gelinceye kadar sayisi belirli · giinlerde ibadet 
eder ve yine az1klamp giderdi. Sonra tekrar Hz. Hadice'nin yanma ge
Iir ve bir o kadar zaman i~in az1k tedarik ederdJ. Nihayet Resulullah 
(s.a.) bir giin Hira dag.nda bulundugu suada ilahi buyruk geldi. ~oy
le ki, m.elek ona gelip "oku" dedi. 0 da ''okumak bilmem'' cevab1m 
verdi. Hz. Peygamber buyurur ki, · o zaman melek beni ahp takattan 
kesilinceye kadar siki§tirdi. Sonra beni buakt1 ve yine "oku" dedi. Ben 
de ona "okuma bilmem ki" dedini. Tekrar beni ahp ikinci kez taka
tim kesilinceye kadar siki§tirdi. Sonra buakti ve yine "oku" dedi. Ben 
"okumak bilmem ki," dedim. Nihayet ii~iincii kez beni aldi, siki§tirdi 
sonra; "Yaratan Rabb1mn adiyla oku. 0 insam pihtda§IDI§ kandan ya
ratti. Oku, Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir. Ki 0, kalemle yaz1~'1 

ogretti, insana bilmedigmi ogretmi§tir." (Alak ·: 1- 5) dedi. Bunun iize
rine Resulullah (s.a.) bu ayet-i kerime'yi ahr almaz yiiregi titriyerek 
dondii ve Hiiveylide'nin kiZI . Hadice'nin nezdine geldi, "Beni sanp or
tiiniiz, beni sanp ortiiniiz" dedi. Korkusu gidinceye kadar · miibarek 
viicudunu sanp orttiiler. Ondan sonra · Resulullah (s.a.) meydana ge
Ien durumu Hz. Hadice'ye naklederek kendimden korktum dedi. liz. 
Hadice, oyle deme. Allah'a yemin ederim ki, Allah hi~ bir vakit scni 
ut~rniaz. (;iinkii sen akrabana bakarsm, · i§ini gormekten aciz ol~n
lann ag.l,'hg.m yiiklenirsin, fakire ihsan eder, kimsenin kazanduami
yacag.m kazandinrsm, misafiri ag.riarsm, hak yolunda zuhur eden ha
dise v~ miihimmatta yardim edersin dedi. Bundan sonra Hz. Hadice 
(r.a.) Hz. Peygamberi birlikte alarak amcazadesi Varaka lbn Nevfel 
Ibn Esed tbn Abdiiluzza'ya gotiirdii. Bu zat cahiliyet devrinde huis-
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tiyanhga girmi§ olup ibranca yaz1 biHr ve incil'den· ilahi me§iyete ta
ailuk ettigi miktarda ote beri yazard1. Varaka gozleri kor olmu§ bir 
pir-i fani idi. Hz. Hadice (r.a.) Varaka'ya, dinle de bak, karde§inin 
oglu ne diyor, dedi. Varaka, ne var karde§imin oglu? diye sorunca Re
sulullah (s.a.) gordiigii §eyleri bir bir kendisine haber verdi. Bunun 
iizerine Varaka dedi ki : Gordiigun, Allah Teala'mn Hz. Musa'ya in
dirdigi Namus-u Ekber'dir. Ah ke§ki senin davet giinlerinde gen~ ol

. saydim. Kavmin seni ~1karacaklan zaman ke§ki ya§aSaydim, dedi. Bu-
nun iizerine Hz. Resulullah §Oyle dedi. "Onlar beni ~1karacaklar rm?" 
0 da, .evet senin gibi bir §ey getirmi§ kimse yoktur ki dii§manbga ug. 
rami§ olmasm . . §a yet senin davet ettigin giinlere yeti§irsem sana son 
derece yardim ederim, dedi. Ondan sonra ~ok ge~medi Varaka vefat 
etti. Bu suada Hz. Peygambere vahiy bir siire kesildi.>, 1 

* ** 
Vahiylerin gelil} ~jekli hakkmda herhangi bir sarahat yoktur. Bu 

hususta sadece Hadis.:.i l}eriflerden ve sahabelerin nakillerinden bilgi 
edinmekteyiz. Peygambere gelen vahiy l}eklini §_oylece su•alayabiliriz _: 

a) Vahyin ilk §ekli uyku halinde peygamberin gordiigii sad1k 
rii'yalar bi<;imindedir. Hz. A.i§e naklettigimiz hadiste, ccPeygamber. hi~
bir rii'ya gormezdi ki, sabah aydinhg. gibi apa~1k zuhur etmesim, di
yerek bu rii'yalara il}aret etmil}tir. 

b) Bir diger vahy tiirii de Hz. Peygamber uyamk iken melek 
kendisine goriinmecten vahyi kalbine ilka etmesidir. Nitekim Hz. Pey
gamber bu tiir vahiy hakkmda §Oyle buyurmaktadir : ccRU:h'iil · Kudiis 
kalbime, "hi~bir nefis nzklm tiiketmeden olmeyecektir" diye iifledi. 0 
halde Allah'tan korkun ve nzklmZI me§ru yolda gozetin.,, Burada vah
yin melek goriinmeden geldigi ifade edilmektedir. (itkan, I, 46.) 

c) Bazan da melek bir delikanh veya bir insan suretine girerek 
peygambere vahiy getirirdi. Nitekim peygamberin hayatmdan bahse
den siyer kitaplannda Cebrail'in <;og~nlukla ashaptan- Dihyet'iil - Kelbi 
§eklinde geldigi nakledilir. (Nesai : 146- 147, Buhari, I, 3.) 

d) Bazan da vahiy <;mgtrak sesine benzeyen bir sesle gelirdi. 
Peygambere gelen vahyin en ag1r §ekli bu idi ve melek goriinmezdi. 
Bu §ekilde gelen vahiy <;an sesine benzetilmll}tir. Ses kesildigi zaman 

(1) Buhari, I, 3, Tecrid-i Sarih Tercemesi, II, 3 - 10. 
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peygamber gelen .ayetleri aklmda tutuyordu. Ozellikle tehdid ve azab 
ihtiva eden ayetler bu §ekilde geliyordu. Nitekim yukanda zikrettigi
miz hadiste Resulullah (s.a.) : ccBaz1 zaman bana ~mguak sesi gibi 
gelir ki, bana en ag.r geleni de budun> buyuruyordu. Bu c;an sesi de
vam ettigi surece Hz. Peygamber titrer ve gelen ayetlerin §iddetinden 
korkard1. 

ibn Abbas'm rivayet ettigine gore Hz. Peygamber kendisine indi
rilen ayetleri zaptetmekte zorluk c;ekerdi, bunun ic;in de c;ok defa du
daklanm kimildatirdi. Bu sebeple Cenab1 Allah, ccVahyi ~abucak al
masi i~in dilini k1pudatma, onu · toplamak ve kuaatini sabit. kdmak 
bize aittir. Oyle ise ~ana Kur'an okununca sen onun okunu~una uy.>> 
(K1yame : 16 - 18) ayetlerini ' inzal buyurdu. Bundan sonra Hz. Pey
gamber, ne zaman Cebrail gelse onu dinler ve o gittikten sonra ay
nen onun gibi okurdu. (Buhari, I, 4). 

e) Vahyin geli§ §ekillerinden. bir digeri de Cebrail'in kendi asli 
§eklinde ilahi emri getirip okumas1d1r. :ijz. Peygamber, Cebrail'i kendi 
asli §eklinde iki defa gormu§tur. Birincisi, peygamber olarak gonderi
li§inin ilk y1llannda bir sure vahiy kesildikten sonra Hira magara
smda bulundugu esnada vukubulmu§tur. ilk kez asli §ekliyle gordugu 
Cebrail'in arzettigi deh§etengiz manzaraya dayanamayan peygamber 
bayillvermi§ti. ikincisi ise mi'raca «;Ikt1g1 zaman Sidret'Ul- Munteha'
da olmu§tur . . 

f) Vahyin bir diger geli§ §ekli de peygamber uyamk iken Ce
nati-1 Hakk ile konu§ma §eklindedir. Nitekim mi'rac gecesi namazm 
farz klluimas1 ve -rivayetlere gore- Bakara suresinin son uc; ayeti
nin vahyedilme.si boylece vas1tas1z olarak vukubulmu§tur. 

g) Nihayet bir diger vahiy §ekli de Hz. Peygamber uyurken Ceb
rail'in vahyi indirmesidir. Baz1 kaynaklara gore Kevser suresi bu §e
kilde vahy edilmi§tir. 

~) Vahy Ger~egi 

Vahy gerc;egini kabul; elbetteki be§eri mantik olc;Uleriyle deger
lendirilemez. insanm zihin yap1s1 ve beyni, bu beynin mahsulU olan 
mantlk kurallan ancak bu beyin yap1s1 ic;in ve bu muhit ic;inde ge
~erlidir. Bu muhitin dl§llla «;lklldigl veya bu c;erc;eve a§Ild1g1 takdirde 
ayni olc;Uleri kullanmak ya da kavramak imkanSlZdlr. Nitekim bizim 
varllk §artlanm1z ve hayat imkanlanm1z bizim bu beyin yap1m1zm 
ortaya koydugu imkanlarla olc;Uludur. Ancak varllgm ve hayatm sa
dece bizim kavrayl§ §eklimizden ibaret oldugunu soylemek yanll§tlr. 
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Bunun ic;in vahy gerc;egini hep kendi be§eri imkanlanm1zla ele§tiri 
konusu yapmam1z yine kendi mant1g1m1zm koydugu bir kurala; kl
yasm ilkelerine aykm dti§er. <;tinkti k1yas yap1lan §eyle, k1yas edilen 
§ey arasmda ortak terim mevcut degildir. Bunun ic;in vahy gen;egini 
kendi §artlarl ic;erisinde degerlendirip tedkik etmek en makul olan 
yoldur. Bu sebeple diyoruz ki; vahy gerc;egini ancak gortilmezlikler ale
mini kabul eden, hayatm sadece deney ve ilmin bulu§lannm ic;erisi
ne s1gabilen k1s1mlardan ibaret olmad1gm1, gaybm btiytik bir yer i§gal 
ettigini kabul eden mti'minler benimseyebilirler. Bunun ic;in Allah'm 
varhgm1 dolayisiyla gayb unsurunu, meleklerin varhgm1 dolay1s1yla 
gayb unsurunu kabul etmeyen ki§ilerin vahy · gerc;egini kavramalan 
imkans1zd1r. Ancak vahy gerc;egini kavrayanlar vahyin geli§ §ekilleri 
ve tarzlan konusunu kavrayabilirler. ~tiphesiz ki be§er denilen sm1rh 
yap1ya sahip varhgm, simrsizhkla muttas1f olan ebedi gerc;ekle irti
batl son derece §a§1rt1c1 ve deh§et verici bir §eydir. Bunu izah, be11d 
gtic;ttir, ama varhgm1 inkar da ayru derecede gtic;ttir. ~u halde vahy 
gerc;egi insanm bilgi vas1ta ve §artlanrun c;ok di§mda ve · onun bildigi 
metodlardan c;ok fark11 olarak gerc;ekle§mektedir. 

Ne var ki, aklm her §eyi c;ozebilecegi iddias1yla ortaya ~1kan XIX. 
ytizy1l pozitivizminin ve materyalizminin ortaya <;1kard1g1 ilhad vc 
ateizm birc;ok aydmlarm kafasmda gayb gerc;egine yer blrakmamt§
br. Onlar her §eyi mantlk kurallan ve gozlem, hipotez ve deney Sl
mrlan ic;erisinde· olc;tip degerlendirmek arzusuna tutkundurlar. Bu 
ytizden gozlem, htpotez ve deney safhalanndan gec;meyen hic;bir bil
giyi kabullenmek istemezler. Ancak ytizyl11m1zdaki ilmi ke§ifler ozel~ 

likle fizik ve astronomideki geli§meler, atomun parc;alanmas1 ve Ku
antum teorisiyle Heisenberg ihtimaliyatl bu gorti§tin gec;erli ve yeterli 
olmad1gm1 detayh olarak ortaya koymu§ bulunmaktad1r. Bunun i~in 

· vahy gerc;egini bu geli§meler l§Igmda degerlendirip anlatmaya <;ah§
mak yalmz izah-ttirtintin bundan ibaret oldugunu soylemek anlamm
da degildir. Sadece gtinun geli§en ilim metoduyla bOyle yorumlana
bileceginin ifadesinden ibarettir. Qe§itli vahy §ekilleri ve vahyin geli§ 
bic;imi konusunda biraz once yeterli bilgi vermi§tik. Gayba iman ger
c;eginin hayat1m1zm onemli bir . ger~egi oldugunu Seyyid Kutup Mer
hum §oyle ifade eder : 

d) Vahyde Gayb Unsuru 

((~uras1 bir hakikattir ki, gayb gerc;egi islam dti§tincesinin en esas-
11 unsurlanndan birisidir. Zira islam akldesi bir taraf1 ile de gayb 
esaslan tizerine oturur. Hem, "Gayb" gerc;egi imanm belli ba§h kaide-
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lerinden birisidir. "Gayb" ve "Gaybiyet" kelimesi materyalist sistem
lerin ruhundan sonra son giinlerde ag1zlarda <;ignenen bir sak1z ha
line gelmi§tir. Ve kar§1hk olarak da "ilim" ve "ilmiyete" tekabiil et
tirilmek istenmektedir. Halbuki Kur'an-1 Kerim a<;1k §ekilde belirtiyor 
ki, ortada· "gayb" denilen bir ger<;ek vard1r ve o gayb1 a<;an "anahtar
lan" Allah'tan ba§ka kimse bilemez. Yine a<;1k<;a belirttigi hususlar
dan birisi de insana verilen bilginin pek az olu§udur. Allahii Teala 
ins~na biigiden pek az §ey verirken insamn takat ve ihtiyacm1 <;ok iyi 
biifyor ve bunu degerlendirerek veriyordu. -Allah'm insana bah§et
tigi llmin gerisinde- insanlarm bildikleri §eyler zandan ibarettir. Zan 
ise insam hi<;bir hususta haktan miistagni k1Imaz. Aynca Hak Teala 
§U hususu da a<;1k §ekilde belirtiyor : Yaratan; ger<;ekten bu kainatl 
yoktan yaratm1§, kainat manzllmesi i<;erisinde degi§meyen kanunlar 
koymu§ ve insanogluna da Yaratlc1'mn kainata koydugu bu kanun-

. Ian ara§t1rmas1, bir k1smm1 kavramas1 ve kendi ihtiyac1, takatl da
- hilinde o kanunlan kullanmas1 i<;in bir tak1m bilgiler ihsan etmi§tir. 
Gerek kii<;iik alemde, gerekse biiyiik alemde insanoglu Allah'm kaina
ta vazettigi bu kanunlann bir k1smm1 ke§fedecek ve ke§fettigi bu ilim
ler ona son derece bir yakin ve giiven i<;erisinde Allah tarafmdan ge
len ger<;eklerin yegane ger<;ek oldugunu a<;1klatacaktlr . . Yoksa insan
oglunun elde ettigi bu ke§ifler Allah'm degi§mez kanunlannm ote
sinde insan tarafmdan bilinmeyen «Gayb» ger<;egini a<;1klayacak de
gildir. Zira gayb, oldugu gibi me<;hllller ummam olarak devam edip 
gidecektir. Aynca insanoglu Allah'm engin ve sonsuz me§iyetinin ma
hiyetini ve kainatta bulunan her§eyin Allah'a has gaybi ol<;iiler da
hilinde meydana geli§indeki ger<;egi kavrayamayacaktlr. Yoktan var 
eden ve varhklar diinyasma ibraz eden §iiphesiz ki O'dur. Biitiin bu 
hususlar islam· akidesinde tam bir uygunluk i<;erisinde a<;1khk ka
zanmi§ ·olup bu akideden ne§'et eden islam dii§iincesi i<;erisinde de 
yerini alm1§tlr. 

Bu <;ok yonlii birbirine uygun ve miitekamil hakikatlarm hepsini 
«Fi Z1lal el-Kur'an»da takip ettigimiz metoda uygun olarak a<;lkla
marmz gerekecektir. Miimkiin oldugu kadar mevzllu ozet olarak ver
meye <;ah§acag1z : 

Allahii Teala, Kur'an-1 Kerim'in muhtelif yerlerinde mii'minleri 
tavsif ederken gayb'a inamr olduklanm da belirtmektedir. Boylece 
gayb'a inanmaYl imanm temellerinden bir temel haline getim1ekte
dir: 

c(Elif lam mim. i§te bu kitap. O'nda hi~bir §iiphe . yoktur. Takva 
sahipleri i~in hidayetin ta kendisidir. 
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Onlar ki gayba inamrlar, namaz1 dosdogru kllarlar, kendilerine 
nz1k olarak verdigimiz §eylerden de infak ederler. 

~nlar ki sana indirilene de senden evvel indirilmi§ olanlara da 
inamrlar ve onlar ahirete de yakinen kanidirler. , 

i§te onlai' Rablanndan gelen bir hidayet iizerindedirler. Saadetc 
erenler de onlardn.,, (Bakara, 1- 5). 

Allahu Tea.Ia.'ya iman bizzat gayb'a imandlr. insanlara k1yasla Al
lah'm Zat1 bir gayb'dan ibarettir. insanlar Allah'a inand1klan zaman 
dogrudan dogruya gayb'a inamyorlar demektir. O'nun fiilinin eserle
rini gorurler ama Zat'm1 idrak edemezler. Ve fiillerinin nas1l ve nice 
oldugunu anlayamazlar. 

Ahirete iman da aym §ekilde gayb'a imandlr. insanlara ktyasla 
k1yamet gunu de gayb'dir. K1yamet glinlinden sonra vukubulacak ye
niden dirilme, hesap, sevap ve azab gibi hususlann hepsi mu'minin 
inand1~ bir gayb alemidir. Mu'min buna sadece Allah tarafmdan · bil
dirilmi§ oldugu i~in inamr. 

Tasdik etmekle imamn tahakkuk ettigi gayb mefhumu daha pek 
~ok hakikatlan ihtiva eder ki, Kur'an-1 Kerim mu'minlerin durumu
nu ve alem§umftl iman akidesini tavsif ederken §Oylece zikrediyor: 

ccPef'gamber ve mii'minler kendisine Rabbi tarafmdan indirilmi~ 
olan §eylere iman etti. Hepsi de Allah'a, O'nun meleklerine, O'nun k~
taplanna ve peygamberlerine iman ettiler. "Biz O'nun peygamberle
rinden hi~ birisinin aras1m tefrik etmeyiz. l§ittik ve itaat ettik. Af
fim dileriz ey Rabbmuz. Ve donii§ yine Sana'dn.'' dediler ... ,, (Baka
ra, 285). 

Bu ayet-i kerime'de Resulullah'm ve mu'minlerin hepsinin Allah'a 
iman ettigini -ki gaybden ibarettir- Allah'm Resulu'ne mzal ettigi 
§eylere iman ettigini -ki bunlar da bir k1smiyla gaybden ibarettir. 
Onlann an~ak bir k1srmm Allah peygamberine bildirmi§tir- belirti
yor. Nitekim bir ba§ka ayet-i kerime'de de §Oyle buyuruluyor : 

ceO, gayb• bilendir. Hi~ kimseyi gaybma muttali kllmaz. Ancak 
Rusul'den diledigi kime miistesna., (Cinn, 26). 

Mu'minler meleklere inamyorlar. -Ki, o da bir gaybdir.- insan 
meleklere dair mevzularda Allah'm bildirdiklerinin dl§mda hi~bir §ey 
bilmez. Allah'm bildirdikleri de insamn ihtiya~ ve takat1 nisbetindedir. 

Tasdik edilmeden imamn rriumkun olmadl~ bir ba§ka gayb ka
hyor ki, ci da· kaderdir. insan' kader mevzuunda hi~ bir §ey bilmez. 
Sadece iman hadisinde ziktedilen hususlardan haberdardu. 
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H ••• Kadere, hay1r ve §errin O'ndan olduguna ... » 

~u halde bu varhklar aleminde gayb mefhumu insam her yon
den c;epec;evre sanyor; Gec;rni§ bir gaybdir, Hal gayblerle doludur, Ge
lecek tamamen gayb perdesiyle ortiiliidiir. insamn kendisi bir gayb
den ibarettir. insanoglunun biinyesi bir gaybdir. insamn ya§ad1g1 kai
natta c;evresinde bulunan her §eyi bir gayb ortiisii kapatmaktadtr. 
Kainatnt dogu§u bir gaybdir. Kainatm hareket tarz1 bir gaybdir. Ma
hiyeti ve muhtevas1 umumen gayblarla ortiiliidiir .. .. Hayatm dogu§u 
bir gaybdir. H~yat nasll geli§ir, nastl hareket eder, mahiyeti neden 
ibarettir? Hepsi de gayblarla ortiilii .. . insamn bilmedigi §eyler gayb 
ortiisiinii te§kil etmektedir. Bildikleri de hemen hemen aym ... 

insan mec;hullerle dolu bir okyanusta yiiziip gitmektedir. Btrakm 
c;evresini saran biitiin kainatl bir kenara, insanoglu §U anda bizzat 
kendi biinyesinde cereyan eden §eyleri bilmemektedir. Bir gaybdir on
lar kendisi ic;in. ~u andan sonra gerek kendi biinyesinde, gerek c;ev
resindeki kainatta nelerin cereyan ettigini bir kenara btrakahm. Her 
atom, atomun her bir elektronu, her bir hiicre ve her hiicrenin oo
liimleri insanoglu ic;in Slrlarla dolu hirer gayb alemidir. 

Her taraf gaybden ibaret ... Bilinmezlikle dolu c;evre. insan akll 
· -o ktsa omiirlii be§er- sadece mec;hullerin biiriidiigii bir okyanusda 
yiiziip gitmektedir. Bu engin okyanusun dalgalan arasmda §Uraya 
buraya ·serpilmi§ kiic;iik adactklann te§kil ettigi i§aretlere tutunarak 
ayakta durmaktadtr. ~ayet Allah'm avnii inayeti olmasa, §ayet Hak 
Teala bu kainat1 insanogluna teshir etmi§ olmasa, §ayet Rabbi ZtH- · 
celal · insana bir tak1m kainat kanunlanm ogretmi§ olmasa insanog
lunun hic;bir §eye giicii yetmezdi. Ama biitiin bunlara ragmen insan
oglu yine de §iikretmiyor ... "Ve kullanmdan §iikredenler ~ok azdir.» 
(Sebe : 13). Hatta §U giinlerde insanlar daha da ileri giderek Allah'm 
ke§fettirdigi bir tak1m kanunlardan ve kendisine sundugu pek az bil
gilerden dolayt §Imarmaktadtr ... Bazan bu §Imankhgt ilerleterek «in
sanm, kainatta tek ba§ma · kalabilecegini» iddia etmekte1 ve kendisi• 
ne yard1m edecek bir ilaha muhtac; olmadigmi, soylemektedir. Bazan 
da bu §Imankligi ona gaybin yerine ilrilin gec;tigini, artlk dii§iince ve 
sistemlerde gayb mefhumunun yerini ilimlerin ald1gm1 ve bundan 
sonra ilimle gaybin asia birle§emeyecegini ileri siirmektedir! ilme da
yanan akilcihkla gayba dayanan. gorii§iin birbirinden tamamen farkll 
oldugunu iddia etmektedir. 

(1) Bu, Julian Huxley'in bir kitabmm ad1drr. 
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ilmin gayb kar§1smdaki durumuna klsaca bir goz atahm. Bizzat 
Ademogullarmdan baz1 bilginlerin sozleri ve ara§t1rmasm1 Alim ve 
Habir olan Allah'm son ve kati soz olan Ayetleri'ni belirttikten sonra 
gosterelim. <;iinkii Allah insana bilgiden ancak pek azmm verildigini 
ac;1kc;a bildirmektedir. 

ccZaten size az bir ilimden b~kas1 verilmemi~tir.>, (isra, 85). 
ccOnlar, kuruntudan ve nefislerinin arzu ettigi heva ve hevesten 

~kasma tabi olmuyorlar. Halbuki, andolsun kendilerine Rablanndan 
o hidayet (rehberi) gelmi§tir., (Necm, 23). 

Evet, gaybm her tiirliisii Allah'a aittir ... 
ccGayb'm anahtarlan O'nun yamndadlr. O'ndan ba~kas1 bunlan 

bilmez.,, (En'am, 59). 

Evet, biitiin gayb1 bilen 0 oldugu gibi! goren de O'dur ... 

Gayb mefhumu kar§1Smda bazl' bilginlerin 80zlerini ve ara§tlrma
lanru Allah'm kat'i kelamm1 tasdik ettirmek ic;in zikretmiyoruz! Ha§a 
ki bir mii'min Allah kelamm1 insan kelam1yla tasdik ettirme kiic;iik
liigiine dii§Siin. Biz s_adece bunu ilim ve gayb mefhumlanru, ilmiyet 
ve gaybiyet terimlerini dillerine dolaytp sak1z gibi c;igneyenleri mu
hakeme etmek ve inand1klan kimselerin sozlerini onlara delil olarak 
gostermek ic;in zikrediyoruz. Onlara sadece ya§ad1klan c;agm ke§fettigi 
bilgi ve kiiltiirle donanml§ olarak hakikatlan anlamaya c;ah§malanm 
ve c;ag dl§1 geri dii§iincelere dalmamalanm belirtmek ic;in bunlan · 
zikrediyoruz. Onlara gaybm da bir ilmi hakikat oldugunu, son tec
riibelerin 1§1~ alti.nda ilmin gayb1 tamamen kabul ettigini belirtrpek 
ic;in· zikrediyoruz. Onlann anlad1g1 manada ilmin gayb'1 inkar edi§i. 
cehaletten ba§ka bir §ey degildir. .. ilimde her §eyi bilmek sevdas1 on
yedinci, onsekizinci ve bir nebze de ondokuzuncu as1r bilginlerinin 
ya§ad1g1 bir cehalet c;ag1d1r. Ama bu cehalet yirminci asuda da ya-
§ayacak degildir... · 

<;agda§ bir Amerikah bilgin «ilminn ula§tlg1 ((gerc;eklerdenn §Oy
le soz ediyor : 

((ilimlerin vard1g1 sonuc;lar tecriibeye dayanan gerc;eklerdir. Bu
nunla beraber ilim de insamn hayal ve evhammm tesiri altmda kallr. 
insamn dii§iincesindeki dikkatsizlikleri, elde ettigi neticelere tesir 
eder. i§te ilmi neticeleri bu hudud dahilinde kabule §ayan gormek ge
rekir. Bu durumuyla ilmi neticeler de sayt itibariyle bilgi ve ~criibe
nin s1rurlan ic;erisind.e kalmaya mahkumdur. Netice itibariyle iht.i:· 
mallerle ba§lamakta ve ihtimallerle sona ermek durumundadlr. ilim
de mutlakiyet yoktur. Bi~aenaleyh elde ettigi neticeler yak1~1k ne-
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ticelerdir. Ol~u ve degerlendirmelerde hatA ihtimali her zaman b~;tlis<· 
mevzuu olur. Vanlan sonu~lar umumen ferdi kanaatlerdir. v.::e her 
zaman artma ve eksilme yoluyla tadilata maruzdur. Nihai huk{\m,; d~
gildir. Bugun goruyoruz ki, kainat bir kanun veya nazariyeye:, ula
§mca "bu gune ka.dar ula§tlgimiz en son ilmi ger~ekler bunlar:dir" 
diyor ve her zanian kap1y1 a~1k b1raklyor. <;unku ilerde bir tl:\.}:om 
tadilatl icap ettirecek bilgiler ve ke§ifler ortaya ~Ikabilir ... )) 1 

Bu sozler ilmin ula§t1g1 ve ula§mas1 mumkun olan neticelerjp ·bu
tunu uzerindeki hakikatlan ozetliyor. Uzun zamandan beri insa.I?,oglu 
mahdud vas1talanyla hatta ezel ve ebede k1yasla ~ok mahdud olan 
varhg1yla bu neticelere ula§mak i~in ~1rp1myor. Tabiidir ki, elde . edi
len bu neticeler yine insan damgasm1 ta§Iyacaktir. insanm kendi. ~var
hgl itibariyle omru mahdud oldugu gibi, bu neticelerin de ozellikleri 
simrlldlr. Hata ve sevaba kabil oldugu gibi, tadil ve tebdili de FJ.~; 

kundur. 
Aynca insanlan neticeye ula§tlran belli ba§h vas1ta; tecr'J~u1(e · t 

k1yast1r. insan once tecrube eder, sonra da elde eitigi neticeyi ~~~k"~·fl.t, 
yoluyla . umuma te§mil eder. Klyas metodu ise -modern ilmin v~ ,p.irp r:. 
ehlmin itiraf ettigi gibi- ancak zanni neticelere vardlran bir me~~

dur. Hi~bir zaman kat'i ve nihai hukmu ifade etmez. Diger bir; _;me-1 

tod da tecrube ve istidlal metodudur. Yani tecrubeyi butun zaman v~ -e 
mekanlarda tecrube edilen e§yanm veya varhgin ihtiva ettigi butLip ;.1 r 
par~alara tamim etmektir ki, bu da insanoglu i~in imkans1zd1r. Kat'i 
neticelere ula§tlracak biricik metod budur. ~u halde yakin ifade eden 
ger~ek ve kat~i neticelere ula§abilmenin yegane yolu; bunlan insan
hga a~1klayan Allah'm g08terdigi hidayet yoludur. Binaenaleyh Al· 
lah'm belirttiklerinin gerisinde insanoglunun payma dli§en bilgi hi~
bir §ekilde yakin mertebesine ula§mayan zanni bilgilerden ibarettir. 

~u da var ki, insanoglunun tamamen za:nna dayanan bilgisinin 
u}a§tlgl neticelerin de gerisinde insanm etraf1 ~epe~evre ((gayb)) de
nilen me~hullerle doludur. insanoglunun etrafmda yer alan §U mu
azzam kainat ... Be§eriyet nala bu kainatm men§ei, mahiyeti, hareket 
muddeti; hareket §ekli uzerinde tamamen faraziye ve nazariyeler ser
dedip durmaktadlr. Kainattaki <<zaman mefhumu)), ((mekan mefhu
mu)) kainatm bunlarla olan alakas1, . bunlarm kendi aralarmda olan 
inunasebeti ve. kainatm uzerinden gelip ge~en zaman mefhumu ta
mamen bilinmezliklerle doludur. 

tl) Felsefe ve Tabiat alimi Mariette Stenley'in ·Bir giil fidanmm verdi~j Ders. ad11 
rnakalesinden. (Ni~in Allah'a fnamyoruz'?, I , 51). · 
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Hayat nedir? Kaynag1 neresidir? Nas1l dogmu§tur? Mahiyeti ne
den ibarettir? Geli§mesine nas1l devam etmektedir? Bunlar iizerinde 
tesir eden nedir? Hayatm bu maddi varllklarla ne gibi alakalan var
dir? ~ayet kainatta enerjiden ve tefekkiirderi tamamen farkll bir ta
biata sahip madde varsa bu nas1l bir §eydir? .. 

insan .nedir? insam katl maddeden ayuan hangi hususlard1r? 
insam diger canlllardan ay1ran ozellikler nelerdir? insanoglu yeryii
ziine nas1l gelmi§tir? Yeryiiziinde nasll hiikiimran olmu§tur? insanm 
e§yaJI ay1rd ettigi ve hakimiyetine ald1g1 ana gii<; durumunda olan 
((akll, nedir? Oldiikten ve yok olduktan sonra insanm varacag1 aki
bet naslldlr? .. . 

Hatta hatta §U insan denen varllgm biinyesi neden ibarettir? Her 
an insan biinyesinin i<;inde cereyan eden tahlil ve terkib ameliyeleri 
nas1l oluyor. Biitiin bunlar nasll meydana geliyor? . .. 1 

i§te biitiin bunlar gaybm at ko§turdugu meydanlardlr. ilim bu 
noktal~rm e§iginde durur. Zan kabilinden de olsa tercihe §ayan bir 
gorii§ nakledemez. Nakledilenlerse, sadece faraziye ve ihtimallerden 
· ibarettir. 

ilmin me§gul olmad1g1 -sadece bu as1rdaki pek az <;ah§malar 
miistesna- iiluhiyetin hakikat1, melek ve cin gibi Allah'tan ba§ka 
kimsenin mahiyetini bilmedigi diger alemlerdeki yaratlklarm ger<;ek 
yoniinii, oliimiin niceligini, ahiretin mahiyetini, hesap ve ceza ger
<;egini bir kenara b1rakallm .. . Bir an olsun biitiin bunlan bir yana · 
blraklp bize pek yakm olan gayb alemiyle . ugra§allm yeter. ·i§te bu 
gayb alemi kar§lSmda ilim teslimiyetten ote bir §ey soyleyememekte
dir. Bunun di§ma <;Ikanlar ilim yerine miinaka§aYl tercih eden, ve sa
mimiyet yerine §Imankllga ba§vuranlardir. Birka<; misal verelim: 

1 - Kainatm temel yap1s1 ve hareketleri : 
. Modern ilmin soylediklerine gore kainatm temel yaplSllll atOIJ?

te§kil etmektedir. Ancak bu alemin yap1smdaki . en kii<;iik birligi atom 
te§kil etmez. Atom; protonlardan, elel,{tronlardan ve notronlardan mey
dana gelmi§tir. Proton artl yiiklii elektrik ta§Ir. Elektron ise eksi yiik
lii elektrik ta§Ir. Natrona gelince hem art1, hem eksi yiiklii elektron
lan miisavi §ekilde ihtiva eder. Atom par<;alamnca elektronlar dagi
llr. Ancak laboratuvarda kesin ve birle§ik hareket tarz1 takip etmez. 
Elektronlar bazan l§Ik dalgalan §eklinde, bazan da mermiler §eklin
de hareket eder. Ve elektronlarm bu hareket tarz1m daha onceden 

(1) Biitiin bu hususlarda Alexis Carrel'in .tnsan Bu Mechul. isimli eserine bakm1z. 
Tefsir, C. I , F . 7 
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tahdid etmek mumkun degildir. Elektronlarm tabi oldugu ~anunlar 
kesinlik yerine ihtimallere baghd1r. Atom ve atomun ihtiva ettigi mec
mualar da aym tarzda bir hareket takip eder. 

Bu hususta buyuk matematik ve astronomi bilgini Sir James Je
ans §Oyle diyor : 

«Aristo kat'i §ekilde tabiatm bir tek yoldan ba§ka hareket tarz1 
takip etmeyecegini soyluyordu. Bu yol da daha once c;izilmi§ olan za
manm ba§langiCmdan nihayetine kadar takip etmesi belirtilen illet 
ve ma'ltll arasmdaki devamh silsileyi takip eden yoldur. Hie; §Uphesiz 
ki (A) durumundan sonra (B) durumu gelecektir. 

Ancak modern ilmin §U ana kadar soyleyebildigi tek §ey §Udur. 
(A) durumundan sonra (B) de gelebilir, (C) de gelebilir, (D) de ge
lebilir. Ve sayllamayacak sonsuz hailer de. Evet, ilim §oyle diyebilir. 

' (B) durumunun meydana gelmesi (C) durumundan daha c;ok muh-
temeldir. Veya (C) 'nin meydana gelmesi (D) 'nin meydana gelmesin
den daha fazla ihtimal dairesindedir. Fakat yakinen hangi durumdan 
sonra hangisinin mutlak §ekilde gelecegini haber veremez. Zir~ ilim 
hep ihtimallerden soz ediyor. Ama as1l soylemesi gereken hususlarda 
Him varsay1mlara baghd1r.» 

insan ilminin durumu; tecrubelerin son noktasma vard1g1, kaina
tm esasm1 te§kil eden atomlann ke§fedildigi bir devrede bu olursa, 
gayblarla ortUlu Allah'.m takdiri kar§Ismda ne olabilir? Ornek olarak 
Hadyum atomlanndan c;1kan I§mlarm kur§una ve helyuma donu§me
sini ele alahm_ : Bu da, tamamen bilinmeyen bir takdirin eline bira
kllmi§tir. insan ilminin yamnda durakladigi ortUlu gayb perdesinin 
otesine terkedilmi§tir : 

«Daha iyi bilinmesi ic;in maddi bir ornek olarak §U misali vere
lim : Bilindigi gibi radyom atomlan veya diger l§Ik ne§retme kabi
liyetine sahip maddeler zamanla parc;alamrlar. Geriye kur§un ve hel
yum atomlarmdan ibaret bir madde birakirlar. i§te bunun ic;in rad
yumun kitlesi devamh olarak hacmini kaybeder ve zamanla radyu
mun yerini kur§Un ve helyum allr. Radyumun azalma oramna tesir 
eden umumi kanun c;ok gariptir. Radyum; yeryuzu sakinlerinin azal
masmdaki metodun aymsm1 takip eder. Dogum olmad1g1 zaman can
hlardan herbirisinin olum oram ya§hhk di§mda ba§ka bir nisbette 
meydana geldigi zaman, ya da bir ate§ hattma surUlmli§ bir ooluk 
askerin yok olmas1 gibi. Bir radyum atomu ozellikle ya§land1g1 ic;in 
yok olmaz. Yani hayattan paytm ahp omru doldugu ic;in olmez.)> 

r 

I 
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Bu gerc;egi canh bir misalle ag1klayahm. Farzedelim bizim Iabo
ratuvanmizda iki bin tane radyum atomu var. ilim bize bir sene son
ra bu radyum atomlarmdan kac; tanesinin canli kalacagm1 soyleye
mez. Sadece 1998, 1999, 2000 \Te .. . rakamlarmdan birisini ihtimal 
dahilinde serdeder. En c;ok tercih edilen ihtimal bu saymm 1999 ol
masidlr. Yani 2000 atom'dan bir sene ic;inde yok olan ' sadece birisidir. 

«Biz bu 2000 atomdan belirtilen atomun hangi 'metodla sec;ildi
gini bilemiyoruz. Evvel eniirde §Oyle bir faraziyeye meyledcbiliriz : 
Parc;alanan bu atom elbetteki c;atl§maya maruz kalan olmahd1r. Veya 
her ikisinden de farkh olarak ba§ka bir sebepten bu 2000 atomdan 
sadece bir tanesi sec;ilmelidir. ~u kadar var ki butun bu faraziveler 
dogru say1lamaz. Zira c;arpi§ma veya 1s1 derecesinin fazla olmas1 bir 
atomun parc;alanmas1 ic;in kati ise, aym 1s1mn _ve c;atl§manm geriye 
kalan 1999 atomu da parc;alamas1 icap eder. Ve o zaman basmc1 ar
tlrmakla veya Islyl · fazlala§tlrmakla dogrudan dogruya ve c;abucak 
radyum atomunu parc;alayabilme imkamna sahip olmam1z gerekir. 
Ancak tabiat bilginleri boyle bir durumun imkans1z oldugunu .,.a((~k~a 
belirtiyorlar. Hatta 2000 radyum atomundan her y1l bir tanesine isa
bet eden blUm nisbetinin bir kanun mahiyetinde oldugunu ve buna 
binaen 2000 radyum atomundan birisinin parc;alanmak mecburiyetin
de oldugunu belirtiyorlar. i§te Ruthford'un 1903 y1luida koydugu ken.,. 
diliginden parc;alanma n~zariyesi bundan ibarettir.» 

~u halde ziya ne§reden bir atomun kendi iradesi dl§mda ve ba§ka 
birisinin yoneti~inden otede kendiliginden faaliyet icra etmesi gaybi 
takdirden ba§ka neyle izah edilebilir. Radyum atomundan c;1kan bu 
I§mlarm mahiyetini ne atomun bizzat kendisi, ne de insanoglu bil
mektedir. Aynca bu sozu soyleyen ki§i bununla insanJann goreme
dikleri ve insanoglu ic;in bir gaybdan ibaret olan ilahi takdiri isbat 
etme gayesini gutmemektedir. Aksine bunlan bize nakleden zat; biz
zat be§er ilminin son olarak buldugu neticelerin bask1smdan kac;ma
ya c;ah§arak bunlar1 nakletmektedir. Ancak kac;milmasi imkfms1z olan 
gayb gerc;egi bizzat o ki§iyi gordugumuz tarzda bir faraziye ile mese
leleri ac;1klamaya zorlamaktad1r. 

2 - «Gayb» gerc;egi; bizzat kainatm yap1smda ve hareketinde 
gorUldugu gibi, aym kuvvet ve ilmin ula§hg1 aym ispat neticcleri ile 
hay~tm ortaya <;1kmas1 ve geli§mesinde de putun agirhgiyle goze c;arp
maktadir. 

Biyoloji ve botanik bilgini Russel Charles Ernest (Frankfurt Uni
versitesi profesorlerJnden) diyor ki: 
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«Cans1zlar dunyasmdan hayatm nas1l dogdugunu anlatabilmek 
u;in . pck ~ok nazariyeler vazedilmi~tir. Bir k1s1m ara~tincilar hayatm 
protein elementlerinin birbiri arasmda toplanmasmdan dogdugunu 
iddia ediyorlar. Baz1 kimseler ileri suriilen bu na~ariyelerin canlllar 
alemiyle cans1zlar alemi arasmdaki a~1kllg1 iyice kapatt1gm1 kabul 
ediyorlar. Ancak ~u ger~egi kabul etmemiz gerekir ki; cans1z bir mad
deden canll bir varllk meydana getirmek i~in sarfedilen biitiin ener
jiler bo~ bir ~all~ma olmaktan oteye gitmemi~ ve sonu tamamen hiis
ran olmu§tur. Bununla beraber Allah'm varllg1m inkar eden bir kim
senin yoktan var olan kainatm mucerred manada atomlarm ve ele
mentlerin tesadiif yoluyla birle~mesinden ·meydana geldigini soyleye
bilmek i~in direkt deliller getirebilme imkam yoktur. Canll protoplaz
mada mii~ahade ettigimiz ~ekilde hayatm zuhurunu, korunmasm1 ve 
geli~mesini saglayacak hi~bir guce sahip degiliz. Herkes hayatm do
gu~u hususunda diledigi a~1klama tarzm1 se~mekte hurdiir ve bu sa
dec~ onu ilgilendirir. Fakat boyle bir harekete tevessiil eden ki~i ken
disini Allah'm varllgma inanmaktan ~ok daha zor olan ve aklm ka
bul etmesi mumkun olmayan daha tehlikeli bir i~e sokmu~ demektir. 
Halbuki l>iitun e~yaYl yaratan ve idare eden sadece Allah't1r. 

Ben ~una inamyorum ki, canhllk emaresi ta~1yan her hiicre o de
rece girift bir yap1ya sahiptir ki onu anlamak maalesef mumkiin de
gildir . . Yeryiiziinde bulunan milyon kere milyon canll protoplazma bi
zim mantlgimizi susturacak derecede her an Allah'm lrudretini gos
termektedir. i~te biitun bunlardan dolay1 ben a~1k ve kesin ~ekilde 
Allah'm varhgma iman ediyorum.» 

Bu bilginin ~ehadetinde bizi en ~ok ilgilendiren husus hayatm 
bir s1r olarak belirmesi ve geli~mesinin de t1pk1 kainatm dogu~u ve 
hareketi gibi, Allah'm gayb perdesine burudugu bilinmezliklerden iba
ret olu~udur. Bu hususlarda insanoglunun elinden sadece ihtimallere 
dayah nazariyeler serdetmekten ba~ka bir~ey gelmez . 

.J 3 - Birka~ arum daha ilerleyip insan denen me~hule ula~maya 
~ah§allm. insari menisindeki bir atlhm a§B.gi yukan 60.000.000'a 
yakm canh ihtiva eder. Hepsi de h1zhca ana rahmindeki yumur
tahk k1smma girer. Hi~ kimse bilmez onlarm nasll ve ne §ekilde 
yerle'§tigini. Buras1 bir gaybd1r insanoglu i~in. Yahut ta gaybm tak- . 

· dir etti~i bir husustur ki be§er ilmi oraya kadar uzanamaz. Sadec~ 
bU meselede fonksiyon sahibi iki unsur erkekle kadmd1r. Ve onlar da 
bunun ne ~ekilde oldugunu bilemezler. Sonra bu altrm§ milyon canll 
g~nlerden bir tanesi yumurtallgm i~erisinde cenini meydana getiren 
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ilkahm te§ekktilii ic;in canh bir hiicre meydana getirmek iizere bir
le§ir. Yumurtahgm ihtiva ettigi biitiin kromozomlar di§i iken, erkek 
menisinin ihtiva ettigi kromozomlarm bir k1sm1 di§i bir k1sm1 da er
kektir. Yumurtahga giren erkek kromozomlarm veya di§i kromozom
larm say1s1mn c;oklugu ceninin akibetini tesbit eder. Erkek veya di§i 
olmasm1 saglar. ~u kadar var ki bu, tamamen Allah'm takdirine bi
rakilmi§ ve gaybm esrar perdesine biiriinmii§tiir. insanoglu ne oray1 
bilebilir, ne de orada bir yetkiye sahiptir. Hatta ~eninin te§ekktiliinft 
saglayan anne ve babalar da farkedemezler orasm1. 

ccAllah, her di~inin neye gebe kald1g.m bilir: Rahimlerin neyi ek
siltip, neyi ziyadele~tirecegini de bilir. Allah katmda her ~ey bir Ol~ii 
iledir. 

0, gayb'I ve haz1n bilen ~ok biiyiik ve iistiin varhktir.>> (Ra'd , 
8- 9). ' 

''Biitiin goklerin ve yerin miilkii Allall'mdu. Diledigini ~ratu. Di
ledigi kimseye kiz evlad verir, diledigi kimseye de erkek cvlad verir. 
Yahud da o evladlan erkekli di~ili ikizler halinde verir. Diledigi kim
seyi de k1s1r buakir. Muhakkak ki 0, Alim'dir, Kadir'dir.» (~ura, 49-50) 

ccSizi analanmzm kannlannda ii~ karanhk i~inde bir yaratiii~tan 
sonra diger bir yaratiii~a ~evirip kemale erdiriyor. i~te Rabbiniz ohm 
Allah. Miilk O'nundur. O'ndan ba~ka hi~ bir ilah yoktur. BOyle iken 
nasii ~eviriliyorsunuz?n (Ziimer, 6). 

i§te oniimiizde bir <cgaybn alemi. Be§er ilmi geliyor ve orada du
ruyor. Ve ancak insanoglu miladm yirminci asrmda _bu ~erle 
kar§Ila§abiliyor. Halbuki gec;mi§ as1rlarda ya§ayap bir tak1m kimse
ler gayba inanmamn tamamen ilme kar§I bir tutum oldugunu sa:ril
yorlardl. Akli prensiplere uyarak ya§amak isteyen kimsenin gayb1 ifa
de eden degerlerden kurtularak kendisini ilmin verilerine teslim et
mesini §art ko§uyorlardi. Halbuki i§te §U yirminci as1rda geli§en ilim ... 
Evet be§er ilmi bize diyor ki : insanoglunun elde ettigi neticelerin 
hepsi ihtimallerden ibarettir. Ve tam manas1yla mutlak gerc;ek hie; 
§iiphesiz insanoglunun oniinde esrara biiriinmY,§ bir gayb muamma~l 
olarak duruyor. · 

Gayb gerc;egi iizerindeki bu k1sa ve ozet halindeki temas1m1z1 bi
tirmeden once islam akidesinde, isam dii§iincesinde <cgaybn mefhu
munun ifade ettigi mana iizerinde birkac; kelime soyleyelim. 

Gerc;ekten Kur'an-1 Kerim -ki o islam dii§iincesinin ve ne§'et et
tigi islam akidesinin temel kaynag1d1r- bize bildiriyor ki meydanda 
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gayb ad1 verilen goriilmeyen bir alem, bir de §Uhud ad1 verilen goru
len alem vard1r. insamn ~evresini saran her §ey ·goriilmezlikten iba
ret qlan gayb1 ifade etmez. Aynca insanm faaliyet halinde bulund11gu 
kainaf kuvvetlerinin hepsi bilinmezlikler .unvamnm i~erisinde gizlen
mi§:·gitmi§ de degildir. 

· Meyq~nda Alla:Q'm kainata koydugu bir tak1m degi§mez kanun
lar vard1r. «insanoglu» bu degi§mez kanunlardan; kendi takatl ve ih
tiyacl nisbetinde yeryuzunde Allah'm tevdi ettigi hilafet vazifesini de-

. ruhd~ etmek i~in la2!Im olan miktan bilip, kavrayabilir. ·. Aynca Allahu 
Teala insana bu kadarllk kainat kanunlanm bilme kudretini de bah
§etmi§tir. Hiiafet vazifesini deruhde edebilmek i~in bu kanunlara uy
gun olarak ~all§masmi saglayan gucu de vermi§tir. Bu sayede insan
oglunun yeryuzunun iman, hayatm geli§mesi ve yeryuzunden elde 
edilen enerji ve nz1klarla faydalanmas1 saglanmi§tir. 

Butunu itibariyle bu degi§mez kainat kanunlannm yam s1ra Al
lah'm engin ve sonsuz me§iyeti vard1r. Bu kainat kanunlanm vazeden 
her ne kadar Zatl · Bari ise de, bu kanunlar kendisini S1mrland1rmaz. 
Bir de bu kainat kanunlanm infaz eden takdiri ilahi vard1r. Kader 
meselesi mekanik ve zaruri bir vas1ta degildir. Yecyuzunde bulunan 
her harekete hakim olan kaderdir. isterse bu hareket Allahu Teala'
nm belirt~.igi kanunlara uygun §ekilde cereyan etsin. Yeryiizunde in
faz zemini bulan kader meselesi d~ «gayb»dan ibaret olup mahiyetini 
hi~ kimse kavrayamaz. Ve insanoglunun kader mevzuunda serdettigi 
hususlarm en ilerisi zan ve ihtimallerden ibarettir. Nitekim ihtimal· 
ler nazariyesi bilginlerin de kabul etmek mecburiyetinde kaldlg1 bir 
husustur. 

insanoglunup. bunyesinde bir saniye i~erisinde milyon kere mil
yon biyolojik amellyeler olup bitmektedir. Ve bu ameliyeler de insan
oglunu:h. kendi .bunyesinde cereyan etmesine ragmen giinumuze ka
dar onun ic;in bilinmez bir gayb olmaktan oteye gidememi§tir. 

Gayb alemi hem insamn, hem de kainatm ge~mi§ini ihata ettigi 
gibi her ikisinin bu gununu ve yanmm da ihata etmektedir. Butun 
bunlar insamn bir k1sm1m bildigi ve hilafet vazifesini yiiklenebilmek 
ic;in duzenlenmi§ ilmi veriler h~linde faydaland1g1 degi§mez kanun
larm mevcudiyetine ragmen bulunmaktadir. 

Ve ger~ekten «insanoglu» bu aleme gelirk,en kencti arzu ve istegi 
ile gelmemektedir. Bu cihana ayak bast1~ zaman, gerek geli§i ile il
gili gerekse gidi§i ile ilgili hi~bir §ey bilememektedir. Yine insan bu 
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alemden giderken de kendi arzusuyla gitmemektedir. Nil;in gittiginin 
ve nereye gittiginin farkmda bile degildir. i§te boyledir her canhmn 
hali. , . Ne kadar bilirse bilsin, neler ogrenirse ogrensin btittin bunlar 
bu alemdeki zikri gec;en vakalardan hie; birisini degi§tirememektedir . 
ve degi§tiremez de. 

islam rasyonalizmi <dlme ve gaybell dayah bir rasyonalizmdir: 
Gortildtigti gibi ilmin ve realitelerin §ehadetleri ile de gaybm ilimden 
farks1z oldugu anla§Ilmi§tlr. Gayb1 tamamen inkar etmekse, dogru
dan dogruya cehalettir ki kendilerine bilgin stisti veren bir tak1m yo
baz cahiller bu hatay1 irtikab etmektedirler. 

' 
Hakikatl itibariyle islam rasyonalizmi gizli anahtarlanm Allah'-

tan ba§ka kimsenin bilmedigi gayba inanmakla birlikte, Allah'm kai
nata vazettigi degi§mez kanunlan kabul eder. insanm bu degi§mez 
kanunlardan sadece kendi hayatmm devannm saglayabilmek ic;in bir 
k1sm1m bilebilecegini ve onlarla birlikte faaliyet icra edecegini kabul 
eder. Mtisltiman; insanoglunun elde ettigi bilgilere dayanarak kendi 
be§eri s1mrlanm a§mayacagi gibi pratik hakikatari' kavramaktan da 
geri kalmaz. Btittin bunlara ragmen meydanda Allah'tan ba§ka kirn
senin muttali olmad1g1 gayb denilen bir esrar perdesi vard1r. Ve ona, 
ancak Allah'm diledigi kimseler, onun diledigi miktarda muttali ola
bilirler. 

Aynca gayba iman ferdi; hisden ba§ka §eyleri idrak etmeyen hay
vanllk mertebesinden ahp hisler dtinyasmm simrladigi ktic;tik alem
den daha btiytik ve daha geni§ mevcudatl idrak edebilme kudretine 
sahip olan insanllk mertebesine gec;iren yegane gec;ittir. Gayba iman, 
gerek btittin mevcudatm mahiyetiyle ilgili, gerekse bizzat insanm var
hgi ile alakall dti§tinceler hususunda btiytik bir degi§imin ve inkila
bm ifadesidir. Mevcudatm btinyesi ic;erisinde son derece engin bir gtice 
sahip kuvvetlerle gerek kainatm ihsasl, gerekse kainat otesi varhk
larm kudret ve tedbirini kabulle insanogluna son derece ytice bir uf
kun ac;Ih§l demektir. Aynca gayba imanm be§erin yerytiztindekf ha
yati tizerinde de c;ok btiytik tesirleri vard1r. Hie; §tiphesiz ki hislerin 
dar kahplan ic;erisine sigmmi§, ktic;tik bir mekan ic;erisinde ya§ayan 
kimse ile basiretin engin ufuklarma ac;Ilmt§ btiytik kainat ummanm
da ya§ayan, enginlerden ses alan, duygulanan ve ilhamlarla dolan, 
kendi varhgmm k1sa ve mahdud omrti ic;erisinde idrak ettiklerinden 
c;ok daha geni§ oldugunu, btiytik bir zaman ve mekan duygusuna sa
hip oldugunu kavrayan kimsenin hayat1 hic;bir zaman ic;in ayni ol
maz. Kainatm otesinde kainattan da btiytik, kainatm kendisinden su-
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dur ettigi, varhgm1 onun var~1gmdan ald1g1 gizli veya ac;:1k bir giiciin 
varllgma inanan ki§i miisavi olmaz. Gozlerin goremedigi, aklllarm 
~avrayamaehg1 .Zat-1 ilahiyye ile ilgili imana sahip olan bir kimseyle 
obiirii aym seviyede olamaz. 

«Gerc;:ekten de gayba iman insanoglunun hayvanlar aleminden 
yiiceli§inin aynh§ noktasm1 te§kil eder. Ancak giiniimiizde bir tak1m 
materyalistler -her zaman mevcud olan materyalistler gibi- insam, 
zalimane bir hareketle, hislerden ba§ka bir §eyin mevcud olmad1g1 
hayvanlar alemine dondiirmek istiyorlar. Ve bunun adma da "ilerici
lik (!)" diyorlar. Halbuki bu, Allah'm mii'minleri korudugu en bii
yiik musibettir. Binaenaleyh, mii'minlerin en miimeyyiz . vasf1m Al
lahii Teala "onlar ki gayba inamrlar" §eklinde belirtmi§tir. HamdoJ
sun yiice Rabb1m1zm nimetlerine, yaz1klar olsun Hak'tan donenlere 
ve yiiz c;:evirenlere ... » 

Gayb ve ilimden bahseden kimseler aynca bir de tarihi determi
nizmden «materyalizmdem bahsetmektedirler. Sanki biitiin gelecek 
gozler oniindeymi§ gibi. Halbuki giiniimiizde ilim §UnU diyor : Mey-. 
danda bir tak1m ihtimaller vard1r, ama determinizm hie;: bir zaman 
bahis mevzuu degildir. 

Marx, diyalektik materyalizme dayanarak. gelecege dair bir takun 
kati haberler veriyordu. Ama giiniimiizde Marx'm verdigi haberler ne
rede? Marx ~omiinizmin mutlak §ekilde ingiltere'de hakim ol~cagm1 
belirtmi§ti. <;iinkii ingiltere'nin smai ilerlemenin son derecesine ula~
tlgml g6riiyor, bir tarafta kapitalizmin zirveye vard1gm1, dlger tarafta 
da fakir i§<;:i tabakasmm ayaklar altmda ezildigini ve bunun netice
sinin mutlaka komiinizm olacagm1 Boyliiyordu. Fakat · komiinizm 
Marx'm kehanetlerinin aksine olarak sanayi bak1mmdan en geri olan 
milletler arasmda geli§ti. Mesela Rusya'da, <;in'de ve benzeri iilkelerde. 
Ama hic;:bir zaman ic;:in ilerlemi§ sanayi yap1sma sahip memleketlerde 
komiinizm geli§emedi. 

Lenin ve ondan son~a Stalin kesin §ekilde kapitalist diinya ile 
komiinist diinya arasmda bir harp <;:1kacagm1 onceden haber verrni§ti. 
Ama goriiyorsunuz ki onlarm halefi durumunda olan Kru§c;:ef her ta-:
rafta ban§ ic;:inde birarada ya§arp.a bayragm1 c;:ekiyor. 

~uras1 blr gerc;:ektir ki; meydanda tek bir mutlak hakikat vard1r. 
0 da gayb hakikat1d1r. Bundan sonra geriye ihtimal ve faraziyeler 
kalmaktad1r. Aynca §uras1 da bir gerc;:ektir ki; i:neydanda tek ve kesin 
bir hiikiim vard1r, o da Allah'm hiikmiidiir. Allah neyi emrederse _o 
meydana gelir ve takdir c;:erc;:evesi dahilinde cereyan eder. Allah'm 
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takdiri ise bizim i~in bir gay_bcl!!.. 'Y~ . onu sadec~ kendisi bilir. Bununla 
birlikte All~hii. T~ala k~inata ~ir ·tak1m 'aegi~mez kanunlar koymu§
tur, i·nsan o kamirilap og~enebilir ve onlarin yar~hm1yla yeryiiziinde · 
iizerine dii§en vazifeyi if a . eder. Ancak her zaman kap1s1m Allah'm 
mutlak hakim olan takdirine ve s1rlarla dolu bulunan gayba a~1k bi
rakir. i§te meselenin temeli ve esas1. ccMuhakkak ki bu Kur'an en dog
ru olan yola iletir ... , (isra, 9) .1 

e) VAHYDE iMKAN DERECESt : 

Vahy ger~eginin miimkiin olabilecegine dair pek ~ok deliller ser
dedilebilir. 

I - Bugii:Qkii ilmin verileri i~erisinde her ~eyin tamam1yla izaha 
kavu§tugunu soylemek pek miimkiin degildir. Nitekim gerek manye
tizma gerek sun'i uyutma gibi ilim tarafmdan kabul edilen ancak 
mahiyetr heniiz a~1klanamam1§ olan pek ~ok olay vard1r. Fakat hip
notizma, manyetizma ve telepati .gibi olaylann ortaya koydugu bir 
ger~ek varsa insanoglunun bir manevi diinyasmm mevcudiyeti ger
~egidir. insanm bir i~ diinyas1 vard1r ve bu diinya ali§Ilandan ~ok 
farklld1r. Nitekim manyetize olan ki~iler uzaktan soylenileni duymak
ta, gormekte ve nakletmektedir. Gerek telepati ve gerekse ruh ~a~r
ma olaylan bize manevi diinyanm mevcudiyetini ispat etmektedir. Bu 
manyetik olaylar pek ~ok kereler tekrarlanml§ ve muhtelif ~ekiUerde 
ki~ilerin ruhlarla irtibat kurdugu goriilmii§tiir. Manyetik yollarla ki
§ilerin birbirine etki etmesi kesinlikle vahiyle kan§tmlamaz, ancak 
insanm kavraYl§ alanmm di§mda bir sahanm mevcud o~dugunu gos
terir. 

II - Giinliik hayatta bugiin kullanageldigimiz ~ok geli~mi~ ara~
lar bize insan bilgisinin ne kadar ilerleyip geli§ecegini gostermekte
dir. Nitekim telsiz, radyo dalgalan, televizyon ve uydular aras1 haber
le§me teknigi bugiin son derece geli§mi§tir. Bu geli~en teknikle ~ok 
uzak mesateler birbiriyle baglantl kurabilmektedir. Bu olay bize bi~ 

zim kavrayi§ alamm1zm ~ok fevkinde ba§ka olaylann da vukubulaca
gmi ifade eder. 

iii - Bugiin ses nakli konusunda biiyiik geli~me ' kaydedilmi§tir. 
Ozellikle teyP, plak ve video aletlerinin icad1yla seslerin katl ve can
siz maddelere kaydedilebilecegi goriilmii~. hatta bunlafm ~ok de~ik 
§ekilleri yapilmi§tir. Bu da bizim kavraYI§ alamm1zm di§inda ses ve 
bilgi kaydmm imkam konusunda bize bir ftkir vermektedir. 

(1) Seyyid Kutub, Fi Z1lal el-Kur'an. 
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IV - Hayvanlarda:ki il;gudu bazan oylesine §a§Irtlcl bir gorunum 
arzetmektedir ki, bunlar o varhklarm deruni bir dunyas1 oldugunu 
gbsterir. 

V - Deha dedigimiz manevi kabiliyetin insanda derin bir algi 
gucunun varhgm1 gosterdigi bir ger~ektir. Nitekim dahi dedigimi§ ki
§iler oylesine harika ve inamlmaz §eyleri ger~ekle§tirmektedirler ki 
biz buradan ~ok ustun bir ahc1 gucunun imkamm gorebiliriz. Deha- · 
nm ilahi bir mevhiqe oldugu ve ~ah§ma ile kazamlamayacag1 gerek 
psikoloji ve gerekse fizyoloji bilginleri tarafmdan ispat edilmi§tir. Ni
tekim psikoloji literaturunde Mr. Butler gibi istenilen rakamlarm ~ar
plmim anmda ve ~ok seri olarak bildiren ki§iler me§hurdur. Ozellikle 
§airlerin klsa zamanda ilhama nail olduklan ve buyiik eserlerini de 
~ok k1sa anlarda yazd1klan bir ger~ektir. 

VI -- Baz1 ki§ilerin harika saytlacak fevkalade hailer gosterdik
Ieri ve bu hallerin ne gozbagcihkla, ne de ·· buyii ile alakas1 olmad1gt 
bir hakikattir. i§te insan denen varhgm a1tmc1 boyutu dedigimiz sezgi 
kabiliyeti ve bu kabiliyetin mahiyetinin henuz kavranamami§ olmas1 
bize vahy konusunda akhm1zm rehberlik edemeyecegi hakikatm1 ac;Ik
Iamaktadlr. 

Vahy konusunda Malik Binnebi §byle diyor : 
((Her ne kadar bu bahis "birinci kritere" yabanc1 gibi gorUlebilirse 

de biz yine onu buraya ald1k. Zira, vahy hadisesi Kur'an-1 Kerim'i 
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'in §UUruna baglamak isteyen tefsirciler ic;in 
~ok buyuk bir ehemmiyet arzetmektedir. 

Acaba son peygamber, kendisinden onceki peygamberlerin ya§a
dlgt bu hali nas1l ya§Iyordu? 

Baz1 islam uzerine c;ah§an ara§tmcilann indinde, Kur'an'm vahy 
kelimesiyle anlatt1g1 bu hai, hadis ve daha c;ok lihani kelimeleriyle 
izah edilmek istenmektedir. Halbuki §U ilham kelimesi, bilhassa vah
ye psikolojik bir man~ verebilmek ic;in kullamlmasma ragmen hie; bir 
psikolojik unsur ihtiva etmemektedir. Birincisi ise, tam aksine, her 
ne .kadar psikolojik baz1 unsurlar ihtiva etmekte ise de, vahy halinde 
peygamberde meydana gelen durumlann ve §artlarm hie; birisini ih
tiva etmemektedir. 

Diger taraftan bu hads kelimesi psikolojik baklmdan §Oyle tarif 
edilmektedir : Du§unUlmu§ veya du§iinUlebilen §eyler hakkmda vasi
tasiz edinilen bilgi. 

Halbuki vahy, Hz. Muhammed'in kanaati ve Kur'an'm objektif 
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verileriyle intibak halinde olabilmek i~in, dii§iiniilmemi§ hatta hi~ di.i
§iiniilemez bir mevzuda kendiliginden bilgi, manasm1 iktisap etmek 
gerektir. 

Binaenaleyh, bu cins bir h~diseyi ancak kendine mahsus . vahy 
kelimesiyle anlatmak im dogrusu olacaktlr. i§aret etmek yerinde_ olnr 
ki, hadste aynca hi~bir fizyolojik hadise, kulaga, goze hitap edici, sem
patik sistemi harekete geth-~ci, mesela vahiy esnasmda Hz. Muham
med'in adalelerinin tekalliisii gibi, hic;:bir ek emare bulunmaz. 

Diger taraftan, hads, zihni bak1mdan, insana apa~1k bir bedahet 
vermez. Olsa olsa, bir yan katiyyet, bir nevi postulat mahiyetinde ka
naatler verir. Bu da oyle bir bilgidir ki delili, isbat1 sonradan ortayn. 
~1kar. i§te bu katiyet derecesindeki farktlr ki, vahiyle hadsi yekdige
rinden sarahatle aYirir. Halbuki Hz. Muhammed'in, Kur'an'm kendi 
~ahsiyetinin dl§lllda, anzi, gayri §ahsi oldugu hakkmda, kanaati tam
mesi ve emniyeti kamilesi var idi. 

Vahyin bu hususiyetleri, vahyi kabul eden §ahsm goziinde o ka
dar sarahatle belliydi ki vahy hadisesinin objektifligi iizerinde en kii
~iik bir golge bile gormiiyordu : Zaten bu husus O'nun §ahsi kanaati 
i~in mutlak zarureti haiz bir nokta idi. 

Yeremya'Yl kendisinin aksine ve fakat ayni hadsi §ekilde ve aym 
talakatle ve oliimii durdurmu§~asma katiyetle konu§an Hananya'ya 
kar§l tahrik eden zihni sebepleri basit bir hadsi duyguya baglamak 
miimkiin mii? Bizzat Hz. Muhammed'in kendisi, Musa'run annesinin 
oglunu suya b1rakmas1 hadisesini hadsle izah etmi§ degil midir? Ken
disi de sozleriylE~ iki tiirlii hads tefrik etmi§ degil midir? Birisi hemen 
yaz1lmasm1 emrettigi Kur'an, digeri saqece haf1zalara terkettigi ha
disler ... 

Eger O'nun benliginde bu iki mefhum hakkmda ~ok net bir sa
rahat olmasaydl bu tefrik biraz abes gibi goriinebilirdi. 

Bu tefrik, bununla beraber, tamamen esash ve temellidir ve Kur'
an'm bir~ok ayetlerinde, bizzat peygamberin dikkatini hemen daima 
iizerinde toplayacak bir §ekilde gerek masdar <<Vahyin» · ve gerekse 
tasrif edilerek, «vaha», «evhayna» §eklinde zikredilmi§tir. 

Bu mevzudaki Kur'an'm ifadesini ve manasm1, bir de, ahireti an-
latan bir sure ba§langicmda gorebiliriz : ' 

ceDe ki : Bu Kur'an en biiyiik en azametli bir haberdir. 
Ki siz O'ndan yiiz~evirenlersiniz. 
Mele-i alada, onlar aralannda miinazara ve miinak~a ederlerken 

benim\ hi~ bir bilgim yoktu. 
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Ben ancak gelecek tehlikeleri apa~Ik haber verici bir peygamber 
oldugum i~indir ki, bana vahyolunuyor.>, (Sad : 67 - 70). 

Bu ayetler, vahyi diyalektik bir hususiyet arzetmekten kurtara
cak her tiirlii miinaka§a ve cedel iistii hiiviyetiyle, peygamberin eline, 
muhaliflerine kar§l dini yaymakta, rakipsiz bir alet olarak . vermek 

. ister gibi goriinmekte_dir. 
Diger ayetlerde Kur'an vahy kelimesinin manasm1, peygamberin 

§ahsi kullalll§l ve tedrisi olarak belirtmektedir. Mesela §U ayetlerde : 

ccBunlar, sana vahyetmekte oldugumuz bilinmeyen haberlerden
dir. Meryem'i onlardan hangisi himayesine alacak diye kalemlerini 
atarlarken sen onlann yamnda degildin. Bu hususta ~eki§irlerken de 
sen yine yanlannda degildin.>, (Al-i imran : 44). 

Bu ayetler, vahyin en miihim hususiyeti olarak, (bilinmeyenin 
if§8.s1) vasfm1 kemaliyle ortaya koymaktad1r. Bir bilinmeyenin, tama
men ruhi bir vaklanm veyahut kalemleri ~ekme gibi bir maddi vakl
anm biitiin teferruat1yla bildirilmesi tarzmda if§8.sl, ve bu if§aatla, 
Hz. Muhammed'in dikkatine, kendi §ahsiyetine, psikolojisine ait hu-

.. susl~rda, mesela §ahsi fikir ve ilhamlanyla, gayri §ahsi olan ve has
ren vahyden dogan fikir ve hisler arasmda yap1Iacak bir tefrik i~in 
kati bir kriter sunulrnU§ bq.lunmaktadlr. 

Vahy, miisliiman miiellifler tarafmdan da muhtelif §ekillerde in
celenmi§ bulunmaktad1r. Bilhassa, ~eyh Abduh, RiSALE'sinde . bu mev
zuya' · §oyle temas etmi§tir : 

((Hukuki manas1yla vahy, Allah'm, peygamberlerinden birisine ya 
hukuki veya ba§ka fnahiyette bir kaide hakkmda vermi§ oldugu bir 
haber olarak tarif edilrni§tir. Bize gelince vahyi, bir kimsenin kendi-. 
sinde buldugu ve Allah'tan oldugu hakkmdaki kat'i kanaat. sahibi ol
dugu ve duygulan VM1tas1yla yahut 'vas1tas1z telakki etrni§ Oldugu 
bir bilgidir. Birinci §ekilde kulakla ediriilmi§ olabilir veya ik~nci halde 
aksi. .. Vahiyle, hads'i aytrt eden hus?s §Udur ki, hadsi; · §UUr, nere
den geldigini idrak etmeksizin bilir. '' 

Bu vahy tarifinde, bilhassa ~eyh Abduh'un yaprnl§ oldugu tarif
te, her §eye ragmen ve bUpassa peygf1-mberin indindeki ((katiyet his
sinin)) izah1 sadedinde bir miktar miiphemiyet kalmaktad1r. 

_,; ,_ 

Ger~ekten, vahyin i§itme ve g.Orme duygulanndan herhangi biri
sinin refakatinden yoksun oldugu hallerde biz, tamamen siibjektif bir 
vahy tarifi i~ine dii§rnii§ oluruz. Degil mi ki, . peygamber, Allah'tan 
geldigi hakklnda kati kanaat sahibi olacak ta, son bir tahlilde bu 
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bilginin nas1l kendisine vas1l oldugunu bilemeyecek. <;ok subjektif bir 
durum olur bu. Burada gozle gorunur bir tenakuz vard1r. <;unku vah
yi, hadsten ay1rmak iddiaS'lyla hareket edilirken, vahye hadsin psiko- .. , 
lojik karakterlerinin tumu izafe edilmi§ olmaktad1r. Halbuki yine de 
tekrar etmek laz1md1r ki, hads, asla ak1l dl§l bir kat'iyet getirmez in
sana. Yani vahiyde oldugu gibi, Kur'an ayetlerinin kendilerine "has 
bir tarzda ve aklm ustundeki mes'elelerin de halli ve peygamber ta
rafmdan ogretilmesi i<;in kullamlmas1 tarzmda oldugu gibi, ak1l dl§l, , 
ak1l ustu katiyet ta§Imaz hads. Mesela mu'minlere yap1lan ve onlat 
tarafmdan cevaplandmlan bir vahyi hikaye eden §U ayetlere haka-
llm: , 

ccVakta ki, mii'minlere, bana ve peygamberime inammz diye bil
dirdik, onlar cevap verdiler, inamyoruz ve sana itaat edenlerdeniz, !;?8~ 

hit ol.» 
Buraya vahy, mu'minlere yoneltUmi§ alelade bir soz olarak ve on

larm cevaplar1yla mu§ahhasla§ffil§ bir mana ifade etmektedir. Bu ce
vap, cevab1 verenlerde, normal olarak vahiyden ne§'et etmi§ bir ka
tiyeti de ifade etmektedir. Asla ve kat'a vahyin o ruhlara bir kat'iyet 
tevdi etmesinden degil, ilka etmi§ olmasmdan degil. Nasll ki bir rners'
ele hakkmdaki kat'iyet, bizim idrakimizde veya §Uurumuzda bir vedia 
§eklinde mevcut olmay1p ancak zihni bir aksi sada §eklinde ruhumuz
dan fl§kmrsa aynen oyle, vahyin i<;inde katiyet mevcut olmaytp, o 
katiyete ruhlar varmaktad1r. Bu hitab ve bu cevab vahyin bu mana
sml if§a etmektedir. 

Boylece ortaya <;1kmaktad1r ki, peygamber sonucu, vahy hakkm
. da has1l olan kanaat-i tamme, vahy tarafmdan hari<;teki bir hadise 
hakkmda kanaatinin te§ekktil etmesi gibi, normal bir §UUr vetiresiyle 
te§ekktil etmektedir. · 

i§te bizim vahiyde gostermek istedigimiz hususiyet budur ki, O'nu 
bir §ahsm ruhi faaliyetlerinin di§mda, deruni hallerinin ustunde ap
ayn bir planda tesbit eder. Mevcut tek psikolojik rab1ta, peygamberin 
vahy hakkmda normal akli vetire i<;inde vahyin ilahiligi hakkmda 
sarsllmaz katiyete ula§Inl§ bulunmas1d1r. 

Ateistler genellikle ilahi kitaplarm Allah tarafmdan gopderilen 
bir vahyin eseri olmadlg1m, aksine peygamberler tarafmdan kaleme 
almd1gm1 iddia ededer. Bu kanaati gunumuz ara§tlrmacilan da des-· 
tekleyebilmek i<;,in buyuk bir gayretle <;ah§maktadlrlar. Nitekim isla
miyet uzerinde etudler yapan ve <;ogunlugu h1ristiyan olan muste§-

/ 

• 



110 HADiSLERLE KUR'AN-1 KERIM TEFSiRi 

rikler Kur'an-1 Kerim'in bizzat Hz. Peygamber tarafmdan kaleme alm
dtgmt soylemektedirler. 1 

A~tktan a~tga bunu soyliyemiyenler ise daha degi§ik bir ifadeyl~ 
i§aret etmeye ~ah§maktadirlar. Bu husus Kur'an'm dt§mdaki kitaplar 
i<;:in bahis mevzuu edilebilirse de Kur'an i~in sozkonusu olamaz. Qiin
kO gerek Tevrat'm gerekse incil'in astl niishalan degil daha sonra muh
telif §ahtslar tarafmdan yaztlmt§ olan niishalan elde · bulunmaktadtr. 
Binaenaleyh bu eserlerin biiyiik boliimiiniin insan kaleminden ~1ktlg1 
bir ger~ektir. Ama Kur'an-1 Kerim'in be§er tarafmdan yaz1lmam1§ ol
dugu ilerdeki boliimlerde goriilecektir.2 

f) VAHYDE PEYGAMBERiN ~AHSI 
\ 

Hz. Muhammed (s.a.) okumamt§ bir insandt. Be§eri bilgisi dog-
dugu muhitin verebileceginden fazla degildi. 

Bu bahad1r, putperest ve bedevi muhitte i~timai ve metafizik fi
kirler te§ekkiil etmi§ de degildi. Araplann, diger · milletlerin dii§iince 
ve ya§ayt§lan hakkmdaki bilgileri, bu konuda ~ok ktymetli bir kay
nak olan islamiyetten onceki arap §iirinin ortaya koydugu ger~eklere 
baklltrsa; ~ok ehemmiyetsizdir. 

Bu demektir ki, Hz. Muhammed (s.a.) Hira da~nda . itikafa ~e
kildigi vakit muhitinin verebildiginden fazla bir bilgi hamulesine ma-
1ik degildi. Bu sebepledir ki, ilk inzal olunan vahy, hem muhitin bilgi 
k1thg1 ve hem de bizzat Hz. Muhammed (s.a.v.)'in -Ummiligi- ile 
katmerli surette ~elimsizle§mi§ bu bilgi hamulesini altlist edecektir. 

Vahyin ilk kelimesi olan -Oku!- emrinin ~arp1c1 yanktsmt be
lirtmek Iaz1mdtt. Zira bu emrin muhatabt okumak bilmiyordu. Bu 
sebeple -Ummilik- mefhumunu altiist eden bu emir O'nun i~in ~ok 
§a§trttcl olmu§tu. Mahcubiyetle cevap verdi : 

- Ben okuma bilmiyorum. 
Fakat, O'nun gibi bir miisbet yaratllt§ i~in bu ne beklenmedik , 

§Oktu? Bununla beraber daha 0 zamandan i~inde bir inaru§ tohumu 
var idiyse bile, miiteakip ilk belirtilerden anla§1ld1gma gore, bu zihni · 
§Ok, bir darbede karars1zhgm1 giderebilmi§ degildir. Nitekim sonraki 
vahiylerde : 

- Kalk korkut! dendigi zaman; 
- Bana kim inan~cak? diye endi§e ile kendi kendisine soracaktlr. 
Bu sualde, me~hulii gorememenin §a§trmt§h~ ve kati fikir sahibi 

olamamanm karars1zhg1 vard1r. 

(1 ) islam · Ansiklopedisi, Allah maddesi. Ayr~ca Alfred Guillaume, islam Tetkikleri Ensti
tiisii Dergisi, sene : 1953, I, s. 122. 

(2) Bkz. Zerkani, Menahil'el-irfan , I , 56, 84 ; i. Cerraho~lu, Tefsir UsUlii, s. 43- 44. 
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Zaten bir miiddet it;in vahy de kesilmi§tir. 
Ve o, vahyi yeniden ~steyecek, temenni edecek ve iimitsizce ~a

gJ racaktlr. 
Fakat vahy yine gelmeyecektir. 
Hira magarasmdaki manevi krizli anlar geri donmii§tiir. Azal

mak §Oyle dursun, karars1zhg1, trajik bir §ekilde artlp durmaktad1r. 
Derdini sevgili zevcesine a~ml§ ve fakat O'nun teselli kelimeleri de 
teselli vermekten uzak kalmi§tlr. 

Nihayet iki sene sonra vahy tekrar gelmi§ ve en iistiin ve biricik 
teselliyi de beraber getirmi§tir : Allah kelamm1. 

Hz. Muhammed (s.a.) birdenbire hazza garkolmu§tur. Artlk rna
nevi ve zihni bir katiyyetle gormii§tiir ki vahy, kendi be§eri benlik ve 
iradesinden dogan bir §ey degildir. Bilakis bir ba§kasmm sozii ve fikri 
gibi Hz. Muhammed (s.a.) sO.reti katiyyede d1§mdad1r. 

Artlk bu noktada sonsuz ve objektif bir kanaatin sahibidir. 
Ustelik, endi§e dolu bu uzun bekleyi§ arkasmdan bu beklenmedik 

sevin~, artlk hi~bir karars1zhk golgesi ta§1mayan, yepyeni bir halet-i 
ruhiyenin dogurucu §artlan olmu§tur. 

Ger~ekten, kendi oz hali iizerine egilmeye O'nu mecbur eden bu 
a§In karars1zhk netice itibariyle kati kanaate ula§an bir zihni vetire 
gostermi§tir. 

Bu vetirede, Kur'an mefhO.munu mahrem k1lmak i~in, Hz. Mu
hammed'i azar azar ve geli§en bir intibak ile, §UO.rundakini tahkik 
etmeye sevkeden yiiksek bir pedagojik davram§ kendisini gostermek-
tedir. ' 

Sanki metodik bir §ekilde vazifesinin gerektirdigi inam§a eri§ti· 
rilmi§tir. 

Daha ba§lang1~ta vazifesinin azameti a§agidaki ayette goriildiigii 
gibi §oyle ifade edilmi§ti : 

ccHakikat Biz sana agu bir soz vahyediyoruz.>> (Miizemmil : 5). 

Tabiatiyle, bu sozii dikte eden, yiiksek iradenin bedahati Hz. Mu
hammed (s.a.v.) 'in goziinde gitgide netlik kazanmaktad1r. Zihni ka
rarsizhgl ise yerini gitgide olgunla§ffil§, iizerinde ~ok dii§iiniilmii§ bir 
kati kanaate b1rakm1§tlr. Ve bu kanaat Kurey§lilerle ilk miinaka§a
larda kendisini gosterecekti;r. 

Ruhi durumu tamamen degi§mi§tir, artlk kendisine inanmakta
dir. Vahyin kendisi de, zaten bu yeni ruh halini aksettirmekte ve bu 
zafer dolu kanaate i§aret etmektedir. 

«Battigi dem Yild1za andolsun ki, sahibiniz dogru yoldan sapmad1, 
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batlla da inanmad1. Kendi rey u hevasmdan soylemez 0. 0
1 

kendisine 
Allah tarafmdan ilka edilegelen bir vahyden ba§ka bir §ey degildir. 
O'nu muthi§ kuvvetlere malik olan ogretti. Ki o, akl ve rey'inde ka
mil bir melektir. Hemen kendi suretine girip, dogruldu. 0, en yuksek 
ufuk idi. Sonra Cebrail O'na yakla§tl, derken - sarktl. Bu suretle 0 
peygambere iki yay kadar yahut daha yakm oldu d~, Allah'm kuluna 
vahy ettigini etti: O'nun gordugunu kalbi yalana ~1karmad1. ~imdi 
siz O'nun bu gorti§tine kar§l da kendisiyle mucadele mi edeceksiniz? 
Andolsun ki O'nu diger bir defa da Sidret'Ul - Munteha'mn yanmda 
gordu o.)) 

Hz. Muhammed (s.a.) de manevi ve zihni manada hi~ bir karar
Sizhk kalmami§tir. O'nun musbet §ahsiyetine, vahyl.n tabiat ustu vas
fl, metodik §tipheyi, sistematik §tiphe haline getirmeyen saglam mu.:: 
hakemesi sayesinde kabul ettirmi§tir. Gordugu, i§ittigi, hissettigi ve 
anlad1g1 §ey §imdi tamamen idrak ve tarif edilebilir bir mefhum ola
rak · te§ekktil etmi§ bulunmaktadir : Kur'ani mefhum. 

Bundan maada, bu §Uuruna varma keyfiyeti, vahyler ta Hira da
gmda, ((kalbine gayri maddi bir kitabm nak§olundugunu hissetti)) 
ayetine varmcaya kadar ak1p gittikt;e kuvvet kazand1. 

Kur'an mefhumu hakkmdaki kanaati ise insamn dedikleri ile pey
gamberin dedikleri arasmdaki fark gozunde buyuduk~e keskinle§ti. 

Ger~ekten, vahy gozleri onunde cereyan ediyor ve Kur'an sure
lerini· birer · birer getiriyordu. Boylece §Uurunda ne §ahsi bilgilerinin 
ne de devrinin dti§tince me§galelerinin arasmda bulunmayan kozmo
lojik, tarihi, sosyolojik fikirler birikiyordu. 

Hem bu fikirler muphem ve umumi §eylerden ibaret olmaYip bi
lakis monoteizmin kronolojisine ait ve teferruata kadar inen vaz1h 
donemlerdi. 

Mesela, Hz. Yusuf'un teferruath k1ssas1 veya Yahudilerin Misir'
dan kovulu§unun mufassal hikayesi -basit tesadufler olamazd1 ve Hz. 
Muhammed'in gozunde bir vahyin tabiattistu vasfma burunmeleri mu
kadderdi. Bu vahiyle, Kitab~l Mukaddes'in baz1 metinleri arasmda ta
rim teferruat bak1mmdan ~arp1c1 benzerlikleri acaba Hz. Muhammed'in 
kendisi nas1l izah ediyordu, diye dti§tintilebilir. 

~ahsi kanaati bak1mmdan, vahylerle, eski metinler arasmda fiili 
bir k1yaslaniaya girmeksizin, boyle bir teferruat bilgisinin, gayri §ahsi 
olu§unu yani kendi §ahsiyetinin dl§mda bulunu§unu, onceden goru
lemez ve gortilememi§ oldugunu tesbit etmek, §tiphesiz ki O'na kafi 
geliyordu. · 
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Ger~ekten, vahyin bir haber kaynagmdan, yani dl§ardan geldi
gini kemaliyle tesbit etmek kafi idi. 

Amma hangi kaynak? 
Muhakkak ki bu sualin, Hz. Muhammed'in §ahsi kanaatini ve zihni 

katiyetini temin eden tefekkur vetiresinden pay1 vard1r. Boyle bir 
suale 0, §Uphesiz ki §ahsi mefhumlanyla, Kur'ani mefhumlar ara
smda icra ettigi , bir deruni kiyaslamadan sonra cevap verebilecekti. 
Boyle bir k1yaslama ise, Kur'ani vahyin kaynagmm O'nun benliginin 
ve muhitimn di§mda olduguim tesbite kifayet eder mahiyette idi. 
~upheden · vareste bir §ekilde goruyordu ki, be§eri kaynaklardan edin
digi mukaddem §ahsi bilgileri var idi ve halbuki Kur'ani hic;bir mef
humu bu be§eri kaynaklardan edinmi§ degildi. Hz. Muhammed za
mamna ve her §eyden once kendisine kar§I tamamen a~1ksozlii ve 
samimi bir insand1. Kendi garip hali iizerinde yapml§ oldugu vicdan 
muhasebesi, insiyaki olarak Kur'an mefhumunun deruni murakabe
si oldu ve bu murakabe her tiirlii §iipheyi silecek })ir mahiyette netice 
verdi. Bu murakabede iki metod kullamyordu. Birinci mE~vd tama
men siibjektif ve sadece Kur'an mefhumunun kendi benliginin dl
§mda olu§umu tesbit etmekten ibaretti. ikincisi ise Kur'ani vahyle, 
daha onceki Musevi ve isevi metinlerin objektif mukayesesine daya
nan tamamen musbet metod. Hatta bu sonuncu metodun kullaml
masmi, adeta Peygamberi yeti§tirircesine bizzat vahy tavsiye ve em
retmi§tir. Bilhassa putperestlerle vaki baz1 munaka§alarda ve yine 
boyle bir miinaka§RYl H1ristiyanhgm te~lis akidesi iizerinde yapmak 
ic;in ta Necran'dan gelen h1ristiyan heyeti misallerinde oldugu gibi: 

Vahy apac;1k §oyle emretmektedir: 
<tSana indirdigimiz k1ssalarm herhangi birinden bilfarz §Uphe ede

cek olursan senden evvel kitap okuyanlara sor. Andolsun ki, hak sana 
Rabbinden gelmi§tir. 0 halde sakm §Uphecilerden olma.n (Yumis, 94). 

Hz. Muhammed, miifessir Celaleddin'e gore : 
<~Hie; bir §eyden §Uphe etmiyorum ve kimseden bir §ey sormaya

cagim» diye cevap vermi§ti. 
Bundan anla§1llyor ki, 0 murakabe metoduyla hie; olmazsa §ahsi 

kanaati bak1mmdan kendisini tamamen tatmin edecek durumda idi. 
Fakat, ba§kalanm ikna etmek ic;in ikinci metodu kullanmak zo

runda idi : Efkar-1 umumiye nezdinde bir munaka§a olunca, Kur'ani 
hiikiimleri eski metinlerle kar§lla§tirmak metodunu ... 

K1ssa-i Yusuf'la alakah on ikinci ciiz'iin boyle bir mukayeseye 
konu oldugu bilinmektedir. Zemah§eri'ye gore bu sure, Hahamlarm, 
Hz. Peygambere bir nevi meydan okumalan neticesinde nazil olmw~

Tefsir, C. I, F. 8 . 
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tur. Filvaki yahudiler, Hz. Peygambere dogrudan dogruya Hz. Yusuf 
k1ssas1m sormu§lar ve bu sure boylece nazil olmu§tur. Hahamlarm 
veya ba§kalarmm meydan okumalan .iizerine inen bu vahy, miinaka
§ayi Kur'an ile eski metinlerin adilane bir k1yaslamasmm yap1lmasm1 
temin etmemekle beraber kesememi§tir. Hie; §iiphe _yok ki, uzun zaman
dan beri tesbit edilmi§ metinlerle vahiylerin objektif k1yaslanmasmm 
yap1lmas1 Hz. Muhammed (s.a.v.) 'i fazla alakaland1rm1§ degildir. 
Miimkiindiir ki, bu f1rsat ta zaten her zaman imanma yeni bir akli 
delil katan kar§Ila§tlrmalarm yegane menba1 olmami§ bulunsun. 

Netice olarak, bu tarz yeti§tirme, normal bir geli§me ile bir ta
raftan Hz. Muhammed'in kendi §ahsi ahvali iizerinde vas1tas1z ve dog
rudan dogruya mii§ahadelerini ve diger taraftan bu mii§ahadelerin 
aklm siizgecinden gec;irilmesi neticesi vanlan hiikiimleri ihtiva etmek
teydi.» 1 

Allah ile ResUlii arasmdaki bu «Sicak alakamn s1mrm1)) goreme
digimiz ic;in hemen inkara kalki§abiliriz. Ama bugiin bizler bilinen 
hakikatlar vas1tas1yla bu mes'eleyi kolayhkla anlayabiliriz. 

Hergiin etraf1m1zda cereyan eden birc;ok hadise var. Ama biz on
Ian idrakten, i§itmekten veya duyu organlanm1zla hissetmekten aci
ziz. Ancak modern ilim, icad ettigi ilmi cihazlar vas1tas1yla onlan id
rak etmemizi kolayla§tlrmi§tlr. Bu cihazlar, binlerce mil uzakta uc;an 
bir sinegin sesini sanki kulag1m1zm iizerinde uc;uyormu§ gibi tesbit 
edip bildirecek giic;tedir. 

Hatta bu cihazlar o kadar geli§mi§tir ki, fezadaki I§mlahn c;arpl§
masml tesbit edecek duruma gelmi§tir. 

Klasik i§itme yollanyla i§itemedigimiz birc;ok hadiseleri idrak edip 
anlayan pek c;ok alet ke§fetmi§ bulunuyoruz. 

i§itme sahasmda kiic;iimsenemiyecek bir seviyeye ula§an bu giic;, 
sadece modern aletlere mahsus degildir. Bilakis Allahii Teala baz1 hay
vanlara bu nevi hususiyetler vermi§tir. ~iiphesiz insamn i§itme cihaz1 
gayet mahdut ve s1mrhd1r. Fakat baz1 hayvanlarda bu mekanizma ta
mamen ba§ka bir hiiviyet arzeder. Mesela kopek, yoldan gec;en hay
vanlarm kokusunu . derhal ahr. Bu sebepten kopekler suc;lulan ara
makta kullamhr. H1rs1zm k1rd1g1 kilit, hususi egitilmi§ kopeklere kok
latil~r. Sonra kopek, h1rS1zm k1rd1g1 kilitte buldugu kokunun pe§ine 
dli§er. Bir de bakarsm1z, hirs1z1 yakalayiVermi§. 

Bizim i§itme saham1zm di§mda kalan sesleri i§iten daha birc;ok 
hayvan vard1r. Bu sahada yap1lan ara§tlrmalar isbat etmektedir ki, 

(1) Malik Binnebi, el-zuhiret el-Kur'aniyye, 193 - 199. 
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baz1 hayvanlar telepatiden faydalanmaktadular. ~ayet giiv~yi, a~1k bir 
pencere iizerine koyacak olursamz, bir ge§it ses ~1karacaktlr. <;ok uzak
larda bulunan e§i erkek giive bu sesi duyacak ve kendine gore ona 
cevap verecektir. 

Ha§ereler arasmda ozel bir ~ekirge nevi vardlr ki, iki kanadlm ve 
ayagm1 prparak kiigiimsenmiyecek derecede miithi§ bir ses ~1kanr. 

Ve bu ses yanm mil uzaktan duyulur. Bu hayvan e§ini gag1rmak igin 
bu ameliyede altlyiiz ton hava titretir. Di§i hayvan da aym §ekilde 
kar§lhk verir. Cevaben hareketsiz sakin bir §ekilde durur. Biz bunun 
mahiyetini bilemeyiz. Bunu ancak erkek «~ekirge» bilir. Ve sonra ne
redeyse e§iyle bulu§ur. 

Ara§tlrmalar isbat etmektedir ki, <<Grasshopper» deililen hayvan 
mi.ithi§ bir i§itme kudretine sahiptir. Hatta bu hayvan bir hidrojen 
atomunun yan ~apmda meydana gelen hareketi hissedebilecek kuv
vettedir. 

Ozel duyulara sahip yarat1klarm, goriilmeyen vas1talarmm varll
gmi gosteren buna benzer daha birgok misal verilebilir. 

Hal bOyle olunca, Rabb1 katmdan herhangi bir insanm anlaya
mayacagi bir ses i§ittigini iddia eden bir kimsenin tuhaf kar§llanacak 
taraf1 neresidir? Bu diinyada, insan kulagmm i§itemeyip; fakat alet
ler tarafmdan ahmp tesbit edilen birtak1m seslerin ve hart~etlerin 

varhg1 imkan dahilinde olunca. Ve bu hususta hayvanlardan ba§ka 
hi~bir yaratlgm anlayamayacag1 sesler bulununca, tuhaf kar§llanacak 
veya ~ekinilecek taraf1 olabilir mi? 

Peygamberi~ ald_1g1 sesleri, Allahii Teala kendinden ba§ka kim
senin bilmedigi bir hikmet sebebiyle, risalet i~in segtigi kirnse iizerine 
risaletini, anlama ve alma selahiyetini verdikten sonra gizli yollarla 
gonderir. ilmi mii§ahede ve tecriibelerimizle bu hakikat. arasmda en 
ki.i~iik bir gatl§ml:l. sozkonusu degildir. Bu husus, ~e§itli zamanlarda, 
muhtelif yollarla tecriibe ve mii§ahede altma alabildigimiz baz1 ger
~ekler nevindendir. Vahy, imkan dahilinde olan bir mes'eledir. 

Art1k anla§IliDl§tlr ki telepati ve gayb1 bilme gibi tecrti.beler in
sanda ~ok . daha kuvvetlidir. Alexis Carrel §oyle diyor : «Ferdin zaman. 
ve mekan ~er~evesindeki sahas1, miicerret hipotezlerden oteye ge~e-

mez.» 1 
·· "' .: 

Tel_epa~i yapan §ah1s sizi.~yutabil~!· giil~jirebilir YxYa,.._aglatabjJir. 
Size, bilmediginiz birtak1m hatlra ve kelimeler nakledebilir. Biitiin 

(1) insan Bu Me~hUl , 244. 
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bunlar hi<; bir alet kullamlmadan yap1lan hareketlerdir. Onu telepati 
yapanla yaptlrandan ba§ka kimse hissedemez. 

Bu ameliyenin bir benzerinin de kul ile Rabb1 arasmda meydana 
gelmesi nas1l imkans1z olabilir? Biz, Allah'a iman ettikten ve telepati 
mevzuunda bir«;ok tecrubeler edindikten sonra vahy ve ilham1 inkar 
etmek i~in herhangi bir sebep goremiyoruz. 

1950 Yihnda «Bavyera» da sorumlular, «Prenter Strabil» adll 
bir Almam telepati yoluyla radyo programma girmekle su~ladllar. 

Prenter Strabil Munih'te Regna otelinde maharetlerini gosteri
yordu. Koticina adh oyunun ka~tlanm seyircilerden birine uzatarak 
herhangi bir kag1t ~ekmesini istedi. Ve sonra da bu ka~dln ve otelin 
isminin seyirciilin zihninde oldugu gibi aym tertip uzere Munih ma
halli radyosunda haberleri okuyan spikere aktaraca~m ve spikerin 
farkmda 'Olmayarak bunlan soyleyecegini iddia etti. 

Birka~; saruye sonra spikerin titrek sesi i§itildi, §tiyle diyordu : 
«Regna Otelinde Bastonlu KIZ» ka~dln ismi ve tertip hakikaten se-
yircinin istedigi §ekildeydi. · 

Korku ve titreme spikerin sesinden rahathkla anla§Ihyordu. Fa
kat o, haberlerin okunmasrm bitirmi§ti. Bu hadise Munih sakinlerin
den bir«;ok dinleyiciyi hayrete dii§urdu. Yuzlerce dinleyici bizzat radyo 
evine telefon ederek bu konunun a«;1klanmasrm istediler. Ctinku «Reg
na oteli - Bastonlu K1z» kelimelerinin · haberlerle alakasm1 anlamada 
guc;ltik «;ekiyorlardl. Nihayet radyo evinin doktoru spikeri muayene 
etmek i~in geldigi .zaman onu korkun~ bir 1zt1rap i«;inde buldu. Spiker · 
hadiseyi §oyle anlatt1 : «Ba§Imda muthi§ bir sarsmt1 hissettim. Art1k 
ondan sonra ne oldugunu bilmiyorum! >> 

Telepatik olaylarm izahl konusunda ~agda§ ilim degi§ik teoriler 
ileri surmektedir. Ancak kesin a«;Iklamas1 henuz yap1labil:rrii§ degildir. 
insan beyninin aym radyo dalgalan gibi elektromanyetik dalgalar ne§
rettigi ve bu dS:lgalann diger insanlar uzerinde etkili oldugu soylen
mekte· ise de bu konu henuz a«;1khk kazanml§ degildir. 

insan denen varh~n i~ dtinyasmm son derece geni§ oldugu bir 
ger«;ektir. Ve yine insanlar tarafmdan yap1lan aletlerle baz1 elektro
manyetik dalgalann yakalanabildigi ve bunlann «;ozilldugu gtintimuz
de peygamberin manevi bir vas1ta ile Rabb1yla irtibat saglamasm1 in
kar etmek. ak1l ve mant1k ile ne derece uyu§ur? Radyo dalgalannm, 
televizyon yaYinlanmn art1k gtinltik hayata girdigi ve hi«;bir garib 
yanmm kalmadl~ bugtin vahyin ger«;ekle§me imkam, en tist seviyede 
kavranabilir ger~;ek halini alrm§tlr. 

Vahyin ifade ettigi ger~;ek §Uphesiz ki gtinluk hayatlrmzda kar
§Ila§tlgmu~ ril\.icerred ger~;ekler kadar kesindir. 



VAHYi GONDEREN ZAT-1 BARi : 

ALLAH 



A) VAHYi GONDEREN ZAT-1 BARi 

A L L A H 

Vahyin mahiyeti ve ger(,!ekle§ebilme imkamru bundan onceki bo
liimde k1saca a(,!Ikladik. f?imdi de vahy olaymm unsurlanm tahlil et
meye . (,!ah§ahm. 

Bilindigi gibi vahy ger(,!eginde dort onemli unsur bulunmaktad1r : 

a) Vahyi gonderen Zat-1 Bari; Allah (c.c.). 
b) Vahyi alan Zat-1 Ekmel; Peygamber (Aleyhisselam). 
c) Vahyi getiren ruhani varhk; melek. 
d) Vahyin muhtevas1; kitap. 

i§te bu dort onemli unsur teker teker tahlil edildikten sonra Al
lah'm gondermi§ oldugu yuce kitabm mahiyetini anlamarruz mumkun 
olur. Allah (c.c.)'m zati insan akh tarafmdan tam olarak kavramla
maz. Ancak insan onu tecellileri ile tamyabilir ve ona yakla§abilir. 
Kur'an-1 Kerim'in muhtevasm1 daha a(,!1k olarak gozler onune sere
bilmek i(,!in modern ilmi geli§melerin de I§Igi altmda, iman unsurla
nm burada ele almaya ~ah§acagiz. Once bu konuda islam du§iinur
lerinin gorii§iinu, sonra Batih dii§iinurlerin gorii§iinii, sonra da, is
Utm'daki tevhid inancmm mahiyetini a(,!Iklamaya ~ah§acagiz. Ve ni
hayet gunumuz ilimlerinin ortaya koydugu sonu(,!lardan hareket ede
rek Allah'm varhgi ve birligi konusundaki belgeleri zikretmeye ~ali

§acagiz. 

Kur'an-1 Kerim'e giri§i daha (,!Ok Kur'an hakkmda yeterli bilgiye 
sahip olmayan ki§ileri gozonunde bulundurarak kaleme ahyoruz. Yok
sa bu konularm yeni bir ke§if oldugunu belirtmek niyetinde degiliz. 
Aynca Allah'm varhg1 hakkmdaki ilmi munaka§alan naklederken, 
maksad1m1z Allah'm varhgm1 bunlarla isbat degil, maksath olarak il
hadi ve ateizmi yaymak isteyenlere, kaq1 konabilecek malzemeleri SI

ralamaktir. Yoksa Allah'm var~1g1 i(,!in delil aramaya bile gerek yok
tur. Ak1l onu ilk bilgi olarak a(,!1k(,!a kabul eder. 
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I - iSLAM DU~UNCESiNDE 
ALLAH'IN VARLI(H 

Her §eyin esasm1 te§kil eden yaratlcmm varhgm1 isbat konusun
da islllm bilginlerinin ortaya koyduklan deliller saYISIZdir. Her birini 
teker teker zikretmek <;ok geni§ bir yer kaplayacagmdan ve okuyu
culan b1ktlracagmdan biz sadece en iinliilerini zikretmekle yetinecegiz. 

a) F'Itrat Delili : 

F1trat yoluyla Allah'm varhgm1 isbat §oyle belirtilir : F1trati ge-
. regi insan, kendi giiciiniin iistiinde, kendi kudret ve kabiliyyetinden 
daha miikemmel bir varllgm giiciinii idrak ediyor. Allah'm varhgm1 
hissetmek, maddenin iizerinde gii<;lii, tabiatm iistiinde ku§atiCI bir ya
raticmm var1Igm1 kabullenmek insanda dogu§tan vard1r. Bu idrakin 

. ve sezginin kazamlmasmda, sonradan ogrenilen bilgilerin, be§eri go-
rii§ ve delillerin hi<;bir etkisi yoktur. Bu sezgi ve idrak insamn zorunlu 
ozellikleri arasmda yerahr. Zira insan §iddet ve zorluklarla kar§Ila
~mca, s1kmti1ar altmda ezilip bunalmca, kendi iistiinde bir giice, Al
lah'a sigmir, O'ndan yard1m niyaz ederek teselli bulur. Zoraki olarak 
degil tabii ve fitr! olarak dogrudan Allah'tan yardlm ister. Nitekim 
bu 'hususu belirten Kur'an-1 Kerim, ''O'nu ~agnd1g. zaman sikmti~'a 
dii§ene cevap veren kimdir?» (Neml, !)2) buyuruyor. 

Diinyamn dort bucagmda, bilgiden yoksun, islam'm davetinden 
habersiz insanlar, kendi bilgileriyle elde ettikleri delil ve prensiblere 
dayanmakSIZlll, hocalardan veya iistadlardan ogrenim gormeksizin, 
dogu§tan gelen bir hisle yaratiCmm varhgm1 kabul ediyorlar. Yollan 
ve inan<; esaslan birbirinden ne kadar farkli olursa olsun, belirli ni
teliklere sahip bir yaratlcmm varhgma kendilerini teslim ediyorlar. 
Buna dayanarak baz1 ilim adamlan, insanda Allah'a inanmanm teorik 
bir §ey olmaktan <;ok zaruri bir ihtiya<; oldugunu belirtiyorlar. lnsanm 
fitratmda' dogu§tl:;m yereden bu tann fikrini (dogruya yonlendirerek) 
Allah'm birligini anlatmak iizere peygamberlerin gonderilmesi bu se
bebe dayanmaktadir . . 

Alla..h'm varhgmi kabul eden insan, bundan sonra ya dogru bir 
tanr1 tasavvuruna sahip olur, yahut ta ona ortaklar (§irk) ko§arak 
stfatlanm inkar eder veya ona -isnad edilmesi miistahil (imkansiz) 
olan s1fatlan atfederek veya Allah tarafmdan peygamberlerin gonde
rilmi§ olmasm1 inkar ederek degi§ik §ekillerde §irke (putperestlige) 
sa par. 

Elbette ki fitratm §ahidligi insan i<;in en kolay ve <;abuk kavra-
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nabilen- bir §ahidliktir. Allah'm varllgm1 imkan ve hudus delili gibi 
oteki delillerle isbat etmek dogru bilgi ve saglam gorU.§ gibi ozellik
leri gerektirdigi halde f1trat delilinde bunlarm hi~birisine gerek yoktur. 

b) ina yet veya _Hikmet Delili : 

inayet ve hikmet delili aym zamanda Kur'an'da da yer alan c;ok 
onemli delillerden birisidir. §uphesiz ki kainatta; akll sahiplerinin de
rinligini kavramaktan aciz kald1klan harikalar, fevkalade fiiller son 
derece ahenkdar ve musait §ekilde meydana gelen acayip ve garaip 
hailer tamamen bir hikmetin eseridir. Ozel bir maksad ve plamn so
nucudur. Kainattaki bu tertib ve duzen muhakkak ki Yiice Yaraticl
mn ustun hikmetlerle bezenmi§ kuvvetinin ifadesidir. §airiri dedigi 
gibi: 

((Eger bir hikmet sahibi yoksa bu duzen neyin nesidir? 
Eger hikm.et sahibi varsa, o zaman fiilleri nas1l anlams1z olabilir?n 
Dogru, yuce bir yarat1c1 yoksa, kainattaki bu duzen ve nizam 

nas1l §UUrsuz bir varllgm eseri olabilir? 0 zaman hayatta nizam ve 
ahenk nasll temin edilebilir? Nitekim ondort as1r once bedevi bir arap 
§oyle demektedir : ((Su; ~ukura, ayak izi; gidi§e delalet eder de, burf;
lan bulunan gok, dereleri bulunan yer, Hakim ve Habir olan Allah'a 
delalet etmez mi?n 

Eger hikmet sahibi ylice bir varhk varsa, onun fiilinin hikmetten 
nizam ve intizamdan uzak olmas1 imkans1zd1r. Tannmn yarat1c1 gu

. c'ilnu planll. ve maksath bir hikmetten yoksun kabul eden inkarcila
rm gozlerini dunyamn §a§aalan koreltiyor da onlar bu parlak man
zaraYl goremiyorlar. Bu kainattaki nizam, intizam, harika ve ihtimam 
acaba tesadufen meydana gelmi§ olabilir mi? Kesinlikle haYir. Gece 
ve gunduz, gune§, ay, mevsimler ve dunyam1z butunuyle insamn ya
§Rmasma elveri§li olarak maksath ve planl1 yaratilmi§tir. 

Filozoflann Bu Delili Ortaya Koyu§ §ekilleri : 

Hikmet delili; illet-i gaiye veya nizam-1 alem delili ad1yla modern 
filozoflar tarafmdan da kabul edilmi§tir. Nizam-1 alem delili ile kaina
tm bir naz1mmm ve yuce bir hakiminin varhg1 ispat edilmektedir. Bu 
delil bir~ok filozofun kabul ettigi ve begendigi bir delildir. Alemin 
ba~lang1c1, varllklar arasmda hakim olan ahenk, bu nizamm ana kai
desidir. Tabiat mumkun olan var~1klann, hadiselerin ard arda gelme
sini . gostermekle kalmaz bir nizam ve duzen bulundugunu da goste
rir. Bu duzen iki §ekilde tecelli eder: 

a) Kanunlar butunu. 
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b) Gayeler ve vas1talar btittinti. . 
Birin.£!_bakl§ a~lSlna gore kainat bir ak1l ve idrakten dogmu§tur, 

ikinci bakl§ a~1sma gore inayet ve hikmetten sad1r olmu§tur. Tabiat 
kitab1 bir ta'raftan ak1l ve dti§tincenin diger taraftan da bir sanatm 
eseri olarak §Uurlu bir naz1m ve san'atkan gosteriyor. 

Nizam-1 alem veya illet-i gaiye delili §U k1yasta ozetlenebilir : 
((Tabiat; gayeler ve vas1talar manzumesidir. (Birinci onciil). 
Gayeler ve vas1talar manzumesi, §Uur sahibi bir illetin eseridir. 

(ikinci onciil). 
Oyle ise: 
Tabiat §Uur sahibi bir illetin eseridir. (Netice) .)) 
Bu k1yasta ikinci onctil illiyet prensibinin bir sonucudur. Gaye

ler ve vas1talar manzumesi bir eserdir ve bu eserin ger~ekten yeterli 
sebebi de akllh bir illettir. Birinci onctil ise tecrtibe ile sabittir ~tinkti 
tabiatta gayelilik gozle gortilmektedir. 

Once dtizen; bir §eyi, bir ama~ gtiderek ozel §ekilde tertip etmek
tir. Soguktan, s1caktan, dti§manlarm taarruzundan korunmak i~in ve 
benzeri miilahazalarla ozel bi~imde ev yapmak gibi. E§yadaki nizam1 
goren kimse tecrtibe yoluyla, illiyet ve eserden muessire intikal yo
luyla bu evin bir mimar vas1tas1yla in§a olundugunu idrak eder. Evin 
yaplld1gm1 gormek i~in miman gormek laz1m degildir. Nitekim ilim 
erbab1 eski kalmtllardan ve fosillerden ge~mi§ milletlerin ozellikleri-

/ ni, adet ve ahlaklru ogrenirler. 
ikinc_! olarak : intiz~m, ilim ve iradenin eseridir. c;unku intizam 

onceden bir kas1t ve irade ile -olan bir fiil oldugundan ilim ve irade 
intizamm derinliginde ve hakikatinde mevcut olan zorunlu bir du
rumdur. Kainatm intizam1 onu tanzim edenin alim ve irade sahibi 
olmasm1 gerektirir. 

U~tincti olarak : E§yada ve tabiatta intizam vard1r. Yerkuresinin 
yllhk ve gtinltik hareketi tam bir dtizen ve intizam tizere cereyan eder, 
intizamm en gtizel neticesi bitkilerde, hayvanlarda ve ozellikle insan
larda gortiltir. Vak1a kat! varhklar dtinyasmda gaiyet prensibi pek bi
linmiyor. Goklerin hayret verici dtizeninin yerytiztindeki hazinelerin, 
nizamlann bir maksada dayah oldugunu yakinen dogrulayamasak ta, 
organik alemdeki ama~hhk her yerde goziimtiztin ontindedir. Bir ker
re bitkiler ve hayvanlar dti§tiniilstin, gerek her birinin gorevleri . ara
smdaki oranlarda, gerek uzuvlan arasmdaki nisbetlerde, gerek uzuv
lar ile gorevler arasmdaki nisbetlerde ve gerekse organik varllklarla 
yet.i§tikleri yerler arasmdaki oranlarda vas1talardan gayeye dogru 
muntaze.m bir uygunlugu gormemek mumktin degildir. Canh bede-
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niyle gorevleri arasmdaki. birlik, organlarla gorevler arasmdaki bir
likten dogmaktadir ki hepsinin gayesi ferdi veya tfuii korumaktir. 

Sozgelimi, kulak ile i§itrnek arasmda, goz ile ka§ arasmda, goz 
ile burun · ve ag1z arasmda, haz1m ile kamn dola§Imi arasmda, soguk 
tilkelerle s1cak illkeler arasmda ve o illkelerde yeti§en bitkiler ve hay
vanlar arasmda, denizde ya§Iyan hayvanla, deniz arasmda, nihayet 
et yiyen hayvanlarla di§ler arasmda muntazam bir ahenk ve uygun
luk gor~mek mtimktin degildir. Bunlann arasmda uygunluk yoktur 
demek kadar akll di§I bir tutum olamaz. 

Alman filozofu Kant : «Tabiatm organik tirtinleri, oyle bir tirtin- . 
dtir ki, onda her §ey kar§Ilikli olarak gaye ve vasitadir>J diyerek illet-i 
gaiye deliline pek btiytik bir deger veriyor. illet-i gaiye delill ~ok eski 
bir delil olup Sokrates'ten beri serdedilmektedir. 

c) Hiidus Delili : 

Bir varhktan, ytice ve tisttin zata ge«;mek i~in mevcudun ya mtim
kiin olu§una veya hadis (sohradan meydana gelmi§ olmasma) bak1hr. 
imkan metodu eski ve yeni filozoflarm benimsedikleri bir metoddur. 
Htidus metodu ise ge~mi§ islam filozoflanndan kelamc1larm benim
sedigi bir metoddur. Ancak daha sonra gelen kelamc1lar da imkan me
todu ile Tannmn varhgm1 ispat yoluna gitmi§lerdir. 

Htidus bir §eyin once yok iken sonra var olmasm1 gerektirir. Ha
dis ancak onu meydana getiren bir yap1c1 ile var olur. imkan ise bir 
§eyin ancak icad ediciyle var olmasm1 gerektirir. , 

Htidlis metodu _imkan metodundan daha ac;:1k ve se~iktir. <;tinkti 
mtimktin oldugu bilinen bir mtimktin; ya yok iken var olmu§ veya 
var iken yok olmu§ oland1r ki boyle olan mtimktinde aklen ittifak 
edilmi§tir. ~ek ve §tipheden uzak olan bir mtimktin i§te boyle · "bir 
mtimktindtir, varhg1 ve yoklugu bazan var bazan yok oland1r, §tiphe
siz ki mtimktin olan §ey hadis olur. Demek oluyor ki her mumktin 
hadistir. 

Stirekli ba§kasi ic;:in vacip olan varhk mtimktin ise de, mtimktin 
oldugu §tiphesiz olarak bilinememektedir. Ak1l bu konuda ittifak ede
miyor. Biz mtimktinti hadis olmas1 itibariyle bildigimizden dolaYI ha.
dis; mtimktinden daha ac;:1k ve se«;ik oluyor. <;tinkti biz kapahYI a~1~ 
ve se~ikle biliriz. Belirten belirtilenden daha a~1ktlr, bunun i~in hti
d11s metodu imkan metodundan daha ac;:1k ve se~iktir. 

Htidus delilinde iki onctiltin sabit olmas1 §artt1r: 
a) Her hadisin bir muhdisi olmas1 gerekir. 
b) Var olam; yoktan var eden §ey var olur. 
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Birinci onciiliin sabit olmasmda ihtilaf yoktur, sadece zaruri veya 
nazari olmas1 konusunda ihtilaf vard1r. 

Bu onciil zaruri veya nazari olsun her iki halde de dogrudur. 
<;i.inkii illiyet prensibi geregince hadis; muhdis olmadan mevcut ola
maz. ikinci mukaddime birinci :rpukaddimeden daha ac;1ktlr. Zira 
miimkiin ic;in miiessir bir varhk nasll laz1m ise, hadis ic;in de ihdas 
edici bir varhk oylece laz1md1r. Hiidusun tabiatmda bir etkin giice 
il~tiyac; vard1r. Onun ic;in her hadise bir etkin giic; (fail) laz1md1r ve 
bu giic;iin kendisi hadis olamaz. ihdas eden kamil, kadim ve bilfiil 
bag1ms1z : olmahdlr. <;iinkii bilfiil bag1ms1z olmayan fail olamaz, b8.§
kasiyla birlikte fail olur. Eger bu ba§kas1 hadis olursa tabiatlyla ona 
da bir fa~llaz1mgelir. i§te her hadis ic;in bag1ms1z fail laz1m olmah ki 
hadis -onunla miistagni ve mevcut olsun. Yoksa ba§kasma muhtac; ol
dug.u. gibi kahr. Hadisi; ihdas edenin hadis sayllmas1; bu muhdis ile 
yetinilme,z. <;iinkii bu ihdas eden de ba§ka bir hadise muhtac; olur. 
Boylece ilk . hadisin ba§kasma muhtac; olacag1 oncelikle sabit olur. Her · 
hadis ba§kasma muhtac;tlr. ~Udis ancak faili kadim ile var olur. Ha
disin ihdB.$ edene ihtiyac1, ak1l bak1mmdan son derece ac;1k ve sec;iktir. 
Bun.a bag~1 olarak Cenab-1 Hakk §6yle buyurur : ccYoksa onlar hi~bir 
§eyden.. mi yaratllddar veya yaraticdan kendileri midirler?» (Tur, 35). 

«Neyi aklttig.mzi biliyor musunuz? Onu siz mi yarat1yorsunuz, 
yoksa biz miyiz yaratan?» (Vak1a, 58- 9). 

<;iinkii bunlarm yaratiClSlZ yarat1lm1§ olmalan veya kendilerinin 
kendilerini yaratmalan zorunlu olarak miimkiin degildir. insan biz
zarure bilir ki ·yaratlciSIZ yaratllmami§tlr ve kendisini yoktan var et
memi§tir, dolayiSiyla kendisi ic;in bir yoktan var edici gerekir. Yoktan 
var edicisi • kendisi olmazsa zorunlu olarak kendisinin kendinden ba§
ka yaratlc1 bir yoktan var edicisi sabit olur. 

' «Her miimkiin bir vacibe muhtac;br... her hadis bir ihdas edene 
riluhtac;tu ... her yarabk bir yaratic1ya muhtac;t1r .. . her ma'lul bir il- · 
lete' muhtac;tlr.. . her bina bir mimara muhtac;br ... » gibi onermeler 
filozoflarca ittifak edilen illiyet ilkesine dayamr. 

· -Hiidus metoduyla delil getirme birkac; §ekilde olur : 

.d) . · ihtira (icad) Delili : 

· · ihtira delili Kur'an'da zikredilen bir metoddur. Bu delil onciil ba
kimmdan hiidus deliliyle birlikte zikredilir ve buna arazlarm ve Sl
fatlann hadis olmas1 metodu da denir. icad delili §oyle bir klyas ile 
diizenlenir : 

Bu mevcudat icad edilmi§tir ( onciil) . 
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Her icad edilene bir icad eden laz1mdlr (orta terim). Oyle ise : 
Bu mevcudatm da bir · icad edeni vard1r (sonu~) . Bu icad eden 

de· kadim ve sani alan Allah Teala ve Tekaddes hazretleridir. 
Biz gozumuzun onunde bir~ok arazlar, s1fatlar ve hadiseler goru

ruz. Bunlann sonradan meydana geldiginde §'liphe yoktur. Bir cismi 
katl goruyoruz, sonra ondan hayat meydana ~1klyor. Kat1 maddeler
de hayat, idrak, ak1l gibi hailer ortaya ~Ik!yor. Madenler, bitkiler, hay
vanlar, gokcisimleri surekli bir halden diger hale don'li§iiyorlar. Araz
lar ve s1fatlar devamh yenileniyor. i§te boylece klyastaki birinci on
ciil tecrube ile sabit oluyor. 

illiyet prensibi uyannca; her icad edilen §eyin bir icad edicisi ol
masi gerekir. Her eser bir muessire, her hadise bir sebebe muhta~tlr. 
Hayat, akll, idrak gibi hadis alan hallere muhakkak bir ihdas edici 
gerekir. 0 da hikmet sahibi yaratlc1dan ba§ka kim olabilir? Yukanda 
a~1kland1g1 gibi hadisin muhdise ihtiyacl, mumkuniin muessire ihti
yacmdan daha a~1kbr ve bu muessir ve icad edici ittifakla bir ka
dimle son bulur. 

icad delilinde, icad eden ve yoktan meydana getiren zata delil 
olarak, meydana geli§i ve icad olunu§u m'li§ahede olunan bir niteli
gin, bir hadisenin meydana gelmesi yeterlidir. Butun arazlarm, va
siflarm ve hadislerin sonradan "meydana gelmesi §art degildir. 

Mutlak Bir Mevcud Metodu : 

Bu alemdeki varhklarm hepsi hadis (sonradan meydana gelme) 
degildir. <;unku sonradan meydana gelen §eylerin mutlaka bir faili 
bulunmas1 gerekir. Mevcud varhklan yoktan var eden fail yok ola-
maz. Bu zorunludur. <;unku yokluk sebep olamaz. Varhklarm· hepsl 
hadi.S (sonradan meydana gelmi§) olsa, ilk once var olarun, sonradan 
meydana gelmesi, ya bir muhdis (sonradan var edici) olmadan ola
caktlr veya sonradan meydana geli§i yok alan bir muhdis (sonradan 
meydana getirici) tarafmdan olacaktlr. Her iki d'li§iincenin de bat11 ol
dugu apa~lktlr. Hadis (sonradan meydana gelen) her hususta bir muh
dise (sonradan meydana getiriciye) muhta~ olmas1 bak1mmdan, o 
sonradan meydana getirenin kadim olaca~ tabiidir. Binaenaleyh ne
rede bir var alan varsa, muhakkak ezeli bir illet var olacaktlr. Var
hklar her §ekilde bir kadimi, ezeli bir varhg1 gerektirir. Evet varhk
larm hepsi sonradan meydana gelme olmad1g1 gibi kadim de degil
dir. Bu duyularla sabittir. Gozlem yoluyla, duyulann §ehadetiyle her 
var olarun kadim olmachg1 a~1kla.narak delil getirildiginden, akhn §e
hadetiyle her var olanm hadis _olmadigi sabit olunca bunun sonucun-. 
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da varllklarm bir k1sm1 hadis, bir k1Sm1 kadim olur. Hadis de, kadim 
bir ihdas ediciye ~uhta~ olur. Kadim ihdas edici ise, Allah Teala'nm 
zatldlr. 

Bu delil yalmz bir tek hadisin varhg1yla yetinilmesinden dolaYI 
basit bir delil olmaktad1r. 

Cisimlerin Sonradan Meydana Gelmesi Metodu : 

Bu metod -Mu'tezile'nin Allah'm birligi konusunda benimsedigi 
bir esas olup arazlarm ve hareketin sonradan meydana gelmesi de
liline dayanmaktad1r. Cisimlerin sonradan meydana gelme metodu 
§oyle a~1klamr : 

Alem; §ekli ve maddesiyle sonrada~ meydana gelmi§tir. 
Sonradan meydana gelen her §eyin bir meydana getiricisi vard1r. 
Oyle ise· ·alemin de bir yoktan var edicisi vard1r . ve bu, Allah Teala 

ve Tekaddes hazretleridir. 
Bu -delilin izah1 : 
a) Kainat aynlardan ve arazlardan murekkeptir. Arazlar da 

aynlar da sonradan meydana gelmedir. Arazlar sonradan meydana 
ge1medir; ~unku onlarm bir k1sm1 delil ile, bir k1sm1 da gozlem ile 
bilinir. -Biz surekli goruyoruz ki durgunluktan sonra hareket, aydm
hktan sonra karanllk ard arda .geliyor. Butun bunlar onceden yok 
iken sonradan olmU§ §eylerdir. Onlarm z1tlan da yok olduklarmdan 
sonradan m~ydana gelmi§ olur. Kadim olan §ey yok olamaz, zira ka
dim olma yok olmay1 reddeder. 

Aynl~r da sonradan meydana gelmedir. <;unku arazlar sonradan 
meydana gelme olunca, aynlar arazlardan ayn olmad1klarmdan, ayn
larm da sonradan meydana gelmi§ olmas1 laz1md1r. Bunun i~in hi~

bir ayn hareketten uzak kalmaz. Hareket araz oldugundan, sonradan 
meydana gelmedir. Sonradan meydana gelmeden uzak olmayan §ey 
ise. hadis olur, ~unku ge~mi§e dogru hadisler sonsuza kadar devam 
edemezler. Hadisler -ortadan kalkmca hadislerden hali ol~ayan ayn
lar da_ bir yerde kesintiye ugrarlar. Aynlar ile hadisler araz olunca 
on1ardan murekkep olan kainat da tabiatlyla hadis olur. 

b) Her hadis bir ihdas ediciye muhta~tlr; o da ya alemin ken
disidir, yahut alemden hari~tir. 

ihdas edici, alemin kendisi olamaz. Aksi takdirde kendi kendisi
nin sebebi olur ki o zaman alem kendisinden evvel bulunmu§ ola
caktlr. <;unku illet ma'hilden evveldir. Bunda da §tiphe yoktur. thdas 
edici, kainatm kendisi olmaymca onun di§mda bir illet olur. Bu illet 
alemi yokluktan varhk alemine ~1karan yarat1c1 Kerim, Hakim, Alim 
olan Kadir ve Kayyum (Allah) hazretleridir. 
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e) Terkib Delili : 

Alem bir bile§iktir. Her bile§ik ise kendisinden once bir ba§ka 
§eye muhta<;tlr. Kendisinden once ge<;en ba§ka bir §ey ise hadistir. 
Her hadis muhdise muhta<; olacag1 i<;in, alem de bir muhdise muh
ta<;tlr. 

Bu delilin izahl : 
Alem murekkeptir (bile§ik). Bu, duyu ve gozlemle sabittir. Bi

le§ik olan §eyden once bir ba§ka §ey vard1r. <;unku par<;a butunden 
oncedir. Bile§ik ve btitun ba§ka, par<;a ba§kad1r. Kendinden once ba§
ka bir §ey olan §ey ise sonradan meydana gelmedir. <;unku yoktan 
olmu§ degildir. Yoktan var olan §ey hadis olur. Sonradan_ meydana 
gelmi§ olan §eyi meydana getiren de Yuce ve Celal sahibi olan zattlr. 

f) Tasvir Delili : 

Gordtigiiniiz niaddeler birer §ekil ile §ekillenmi§, s1mrh birer ni
telikle simrlanmi§tlr. Hepsinin birer imtidad1 (uzam1) derinligi, ge
ni§ligi ve uzunlugu vard1r. Uzam maddenin gereklerinden biri ve bir 
ozelligidir. Uzams1z bir madde dti§tinmek mumku. degildir. Astrono
mi bilginlerinin a<;1klad1klarma gore ay, giine§ ve btitun gezegenlerin 
§ekli ktire bi<;imindedir. Gerek uzam gerekse yuvarhkhk S1mrhd1r. 81- . 
~1rll ve §ekilli olan bir §ey ise sonradan meydana gelir ve hadis olur. 
Onun i<;in bir §ekil veren ve ihdas edene muhta<;t1r ki o da Allah 
Teala ve Tekaddes hazretleridir. 

g) imkan Delili : 

imkan delili §oyle bir k1yasla ozetlenebilir : 
Alem mumkundur, 
Her mumkun vacibe muhta<;tlr. 
Alem vacibe muhta<;tir ve o, Allah Teala'd1r. 
imkan delili a§agidaki §ekilde belirlenmi§tir : 
I - Kainat muntazam bir butun §eklindedir ve bu tecrtibe ile 

sabittir. Muntazam bir butun §eklinde olan §eyin mutlaka boliimleri
olacaktlr. Boltimlerine muhta<; olan §ey ise vacip olamaz. Qtinku va
cip bile§ik degildir. Oyle ise alem miimkundur. Her mumkunun var
llk cihetinin yokluk cihetine tercih edilmesi i<;in muhakkak bir va 
cibe ihtiyac1 vard1r. Vacip, var olmad1k<;a var edici olamaz. Var etme 
basamag1 varllk basamagmdan sonrad1r. Yokluk ise sebep olamaz. 
Dolayisiyla vucudu vacip olan bir varllgm var olmas1 zorunlu olur. 

II - Mumkun; varhk bak1mmdan bag1ms1z degildir. Cunku 
mUmktiniin mahiyetinde ba§kasma muhta<; olma vard1r. ¥timkun, vu-.... "' 
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cutta bagims1z olmad1g1 gibi ba§kasm1 icad etme hususunda da ba
gnnsiz degildir. Ger~ekte var etme basamag1 varhk basamagmdan son
radir. Bir §ey var olmad1kc;a var edici olamaz. Varhk; miimkiine inhi
sar etmi§ olsaydl hic;bir §eyin bulunmamasi gerekirdi. <;iinkii miimk(in 

' saYih olsa da viicud ve icad konusunda bagimsiz degildir. Viicud ve 
icad olmaymca ne kendiliginden, ne de ba§kas1yla varhk bulunamaz. 
Bu metod metodlann en k1sas1 en ac;1k ve sec;ik olamd1r. 

III - Varhklann hepsi; ya ba§kas1yla var olmu§tur, ya kendili
ginden var olmu§tur veya bir k1sm1 ba§kas1yla bir ktsm1 da kendili
ginden var olmu§tur. Varhklar imkans1z olamaz. <;iinkii imkans1zhk 
varhk alemine c;1kamaz. , 

Birincisi; varhklann hepsi ba§kas1yla var olamaz. Zira varllklarm 
hepsi ba§kas1yla var olmu§ olsayd1, o ba§kasma bak1hrd1. Ba§kas1 yok 
ise yok ile var olmayan bir §eyin, var olmas1 laz1mgelir ki bu, bat1ldrr. 
<;iinkii yok olan §ey varhkta etkili cilamaz. Ba§kas1 var ise biitiin var
llklarm di§mda olmas1 iaz1m gelir ki bu, netice de batlldir. Zira var
saYlmm tersinedir. 

ikincisi; varhklarm hepsi kendiliginden mevcud degildir. <;iinkii 
sonradan ineydana geldigini gordiigiimiiz §eyler vard1r, o halde · hepsi 
kendiliginden mevcud olamaz. Bu iki ihtimal batll olunca varhklarm 
bir k1sm1 kendiliginden bir k1sm1 ba§kas1 ic;in var olur. Ba§kas1 i~in 

var olan §ey de kendiliginden var olana muhtac; olur. 

IV - Kendiliginden vacip bir zat . vardlr. Kendiliginden vacip bir 
zat bulunmazsa ba§kas1 ile vacip ·de bulunmaz. 0 zaman hic;bir var 
olan bulunamaz. Bu ise goriilene ters dii§er. Vak1a kendiliginden vacip 
bulunmazsa zorunlu olarak varhklar miimkiinlere inhisar etmi§ olur, 
dolaYisiyla varhklann hepsi ba§kas1 tarafmdan var edilmi§ ve ba§ka
sma muhtac; varhk olur. Ancak o ba§kas1 da var olmad1gmdan yok olur 
ve yok 9lan ise zorunlu olarak var olanda etkili olamaz. Bunun ne
ticesinde kendiliginden vacip olan var olmu§ olur. 

V - Kendiliginden bir vacip vard1r. Eger o yoksa, ba§kas1yla va
cip de yoktur. <;iinkii varhklar miimkiinlere inhisar edince bu varhk
lar silsilesinin yok olu§unun yiikselmesini farzetmek muhal olmaz. 
Once tabiat1yla miimkiin olan bir §ey, kendiliginden miistahil olmaz. 
Varhklann yok olmas1 kendiliginden miistahil olmad1g1 gibi, ba§ka
Siyla da miistahil olmaz. <;iinkii var olamn yoklugunu yiikseltmeyi 
imkans1z k1lan ba§kas1 bir kerre varhklann kendine dahil olamaz. 
Aksi takdirde o var olamn kendiliginden vacip olmas1 laz1mgelir. Oyle 
ise bu ba§kas1 muhakkak kendinin di§mda olur. Ba§kas1 kendinin dl-
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§mda olunca, muhakkak kendiliginden vacip olur. Bu ise varsaymnn 
tersinedir. Ger~ekten biz kendiliginden vacip olam var sayrm§tlk, ne
ticede ise kendiliginden vacip olam isbat etmi§ olduk. Varhklar mfun
kunlere munhas1r oldugu i~in yucelme ve y\icelmenin yoklugu ne ken
diliginden, ne de ba§kas1yla mustahil olacagmdan kesinlikle ba§kas1 
i~in vacip bulunamaz. 

Hem kendi varhgmm illeti olan bag1ms1z bir var olan, hem de 
ba§kas1 i~in vacip olan varhk bulunmazsa herbir var olan, yok demek 
olur. Evet, vacip olmayan ve yoklugu mustahil olmayan bir ma'him 
asla bulunamaz. Bu, tecrubeye ve gozleme ayklnd1r. f]u halde varhk
Iann silsilesi vard1r. Var olanlarm silsilesinin bulunmas1, yok olmasm1 
mustahil kllar. Oyleyse kendiliginden bir vacibe zaruri olarak ihtiya~ 
hasll olur. 

h) Sonsuz zincirin imkansizhi"J. metodu : 

Mumkunler halkas1 sonsuza degin devam edemez. <;unku gordu
gumuz halkalarm sonsuza kadar devam1 batlld1r. Eger sonsuza degin 
bu mumkunler zinciri devam etse bu zincirde varhgmm di§mda bir 
sebep bulunamaz. <;unku mumkunlerin varhgt bag1ms1z de~ildir. Var
hklarm nedeni kendisinde degildir. Nas1I kendisinde bulunur ki; il
letin varhg1 ma'hilun varhgmdan zorunlu olarak oncedir. Bir §eyin 
kendinden once olmaSl ise mustahildir. Oyle ise mumkunler bir dige
rine ili§erek sonsuza kadar gidecek olursa illetsiz kalmi§ olur. Kainat
ta ne kadar varhk varsa, hepsi de mumkun oldugundan dahili olarak 
illetleri yoktur. Bu durumda hi~biri kendiliginden var degildir. Oyle 
ise, her halukarda zincirin dl§mda kendiliginden bir var olana muh
ta~tlr. Boylece zincirin devam1 kesilmi§ olur. Zincirleme devamm im
kansizhgmi ispat i~in ba§ka deliller de vardlr : 

a) Sonsuzluk zinciri sonradan meydana. gelmi§se bu zincirin son
radan meydana gelmeyen kadim olan bir illette, mumkun ise mum
kun olmayan vacip bir illette durup kalmas1 zorunludur. Yoksa ha
dislerin veya mumkunlerin varhk alemine gelmesi mumkun olamaz. 
Nas1l olur da §U ma'lulun sonradan meydana geli§i sonsuz bir zaman
da olabilir? f]u ma'lUl sonsuz bir zamanda olsayd1 §imdi hadis olabilir 
miydi? Bu ma'lul ise hadis oldugundan gelecege dogru zamam kes
mi§ olur. Evet ge~mi§te sonsuz oldugu gibi gelecekte de sonsuz ola
bilirdi. Halbuki ma'lUl gelecekte sonsuz olmu§tur. f]u halde ge~mi§te 
zincirin kesilmesi gerekir. 

b) Neokritisizmin lideri Frans1z filozofu Renouvier bilfiil son- v 

suzun imkans1zhgm1 sons!!.z~larla osteriyor. Bilfiil var olan say1 
ne kadar buyiik olursa olsun zorunlu olarak sonludur. Var olanlann 

Tefsir, C. I, F. 9 
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hareketlerine sayllar tatbik edilerek hareketin sonsuz oldugu sabit ol
maktad1r. Eger hareketler zincirinin ba§lang1c1 yoksa bilfiil olan ha
reketten evvel olan saYl sonsuz hareket olur. Bu ise muha.Idir. ~u hal
de hareketler zincirinin bir ba§lang1c1 vard1r. 

Kelamcllar; say1lar1 -akli degerler olarak kabul ettiklerinden
sonsuz sayarlarsa da say1Ianlardan var olanlara sonlu derler. 

c) Burhan-1 tatbiki ile de teselstil iptal olunur. Burhan-1 tatbi
kinin can daman sonsuzun fazlah~, e§itligi ve eksikligi mes'elesidir . 

Leibnitz zamanmdan itibaren en btiyiik sonsuzla, en kti~tik son
suz mes'elesinden dolaYI once kelamcllann ve islam filozoflanrun ka
bul ettikleri · artl sonsuz mes'elesi modern filozof ve matematik~iler 

tarafmdan da kabul edilmi§tir. Ancak burhan-1 tatbikinin uygulama 
kabiliyeti tartl§ma gottirtir. Nitekim kelamc1lardan derin bilginler · bu 
konuyu tarti§ffil§lardu. Burhan-1 tatbikiden ba§ka burhan-1 tezayiil, 
burhan-1 ar§i ile de teselstil iptal olunur. Burhan-1 silmi, burhan-1 mti
lahhaz silmi, burhan-1 muvazaat, burhan-I tahallus... gibi burhan
larla boyutlann sonlulugu ispat edilir. 

i) lmkan-1 Sdat Delili : 

Bu delil cisimlerin e§itligi esasma dayarur. Kelamcllarm !;Ogu bu 
· delilleri benimserler. · Cisimlerin e§itligi cevherlerin e§itligine istinad 
eder. Cisimler. atomlardan meydana gelmi§tir. Daha' once a~Iklandigi 
gibi cisimler analiz yapllmca tek bir cevhere yani atoma donti§tir. Ci
simlerin en son elementi atomdur. Atomlar her ttirlti §ekilleri kabul 
edebilirler. Mti§ahede ettigimiz baz1 cisimler baz1 nitelikleri, araz ve 
hususiyetleri kabul ·ettikleri halde, diger cisimler o nitelikleri, araz ve 
hususiyetleri kabul etmiyorlar. Aksine ba§ka bir ozellik, ba§ka bir ni
telik ve araz ile mtimtaz oluyorlar. Muhtelif ozelliklere kabiliyetli olan 
ve degi~ik §ekilleri haiz olan cisimler kendiliginden mevcut olamaz
lar. Muhakkak bir tahsis ediciye muhta!;tlrlar. Cisimlerin muayyen 
niteliklere ihtisas1 i~in elbette bir tercih ettirici sebep olmas1 gerekir. 
i~te bu da sadece Vacib el-Vticud'tur. Bu delile delil-i tahsis de denir. 

VI - Kainatta belirsiz olarak bir var -olan vard1r. 0 var olan 
Vacib el-Vticud ise isteriilen ger~ekle§mi§ olur. Vticudu mtimkfui ise 
her halde bir vacibe muhta~ olur. 

VII - Vacip kendiliginden vard1r. <;unkii insan ezelde mutlak 
yoklugu ta.savvur etmez. Muhakkak baz1 §eyler mutlak olarak var ol
mahd1rlar. ~u halde ezeli bir var olan bulunur ki o da kendiliginden 
vacip olan zattir. 
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VIII - Cisimler sonlu veya sonsuz olsun muhakkak bir varhk 
ile kaimdirler. Cisimlerin bir varhg1 vard1r. Bu varhgm c;1k1§ yeri ne
residir? Cisimlerin mahiyeti, tabiab m1d1r? Kesinlikle hay1r. Qiinkii 
cisimlerin tabiat ve mahiyeti imkan halidir. imkan ise kendiliginden 
varllg1 gerektirir mi? Demek bu varhgm <;lkl§ yerini miimkiin olma
yan bir varhkta aramak gerekir. Bu ise Vacib el-Viicud'dan ba§kasi 
degildir. 

Bu metodu modern filozoflar §oyle tasarhyorlar : '- V 
a) Alem mevcuttur. Yok da olabilir. Demek oluyor ki, alemin yok 

olmas1 c;eli§kisiz olarak dii§iiniilebiliyor ve alem yok olabiliyor. Boyle 
olan varhk ba§kas1yla var demektir. Ba§kas1yla var olan §ey miimkiin 
olur. Alem ise ba§kas1yla vard1r. Bu ba§kas1 ancak kendiliginden var 
olan biridir ve bu viicud-u vacibtir ki Allah· Teala'd1r. 

b) Clark'm takriri. Madem ki baz1 varhklar vard1r, oyleyse sii
rekli bir var olamn bulunmas1 gerekir. Yoksa §imdi var olan §eyin 
yoklu,ktan has1l olmas1 sebebiyle varllklarmm illeti bulunmami§ olur. 
Bu ise tenakuzdan ba§ka bir §ey degildir. Bir §ey; hem var olsun, 
hem var olmasm, illeti bulunmasm bu nas1l miimkiin olabilir? Ezeli 
bir varhk bulundugu takdirde daima var olan bu ezeli varllk ya ba§
liba§ma degi§meden korunmu§ olacakt1r, yahutta degi§meye tabi son
suz varllklar silsilesi bulunacaktlr. Bu ikinci ihtimal miimkun degil
dir. Qiinkii bu silsilenin kendi varhgmdan haric; bir illeti bulunma
dlgl gibi, kendi ic;inde de bir illeti yoktur. Kainattaki biitiin varhk
lar bu silsileye dahildir. Silsiledeki her ·varllk kendinden' oncesine ta
bidir. Hie; birisi kendiliginden mevcud degildir. i§te illetsiz bulunan 
bir y1gm varhklann her halde bir illeti bulunacaktlr ve hepsi birden 
yokluktan hasll olmayacaktlr. Oyle ise illet olarak ezeli bag1ms1z ve 
degi§meyen bir mevcud, bir varhk zorunlu olarak vard1r. 

j) Y eterli illet Delili : 

Daha once ac;Ikland1g1 gibi ;Leibnitz biitiin insanhgm anlay1§ esas
lanm iki prensibe bina ediyor, bunlar ayniyet ve sebebiyet ilkeleridit. 
Ayniyet ilkesi bilumurp miimkiin ve akli gerc;ekledn, sebebiyet ilkesi 
de bih,1mum tecriibi gerc;eklerin ana esas1d1r. Eski filozoflar tasavvu
run hakil\atl ic;in ayniyet prensibini yeterli goriiyorlard1. Halbuki ta
savvurlarm realiteye uygunlugunu aramak tasavvurlara miimkiin ve 
akli gerc;eklerden daha fazla bir deger verecektir. Leibnitz degerli bir 
illet ilkesini ondan dogan bir ilke olarak va'z ederek alemin miimkiin 
olmas1 delilini kendine mahsus bir ilkeye istinad ettirmi§ oldu. 

Yeterli illet delili §oyle belirlenir : Allah, e§yamn ilkesidir. Qiinkii 
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bizim gorup denedigimiz objelerin buttinu s1mrhd1r. S1mrh olanlar 
ise mumktindur. §u halde hi~bir §ey keHdi zorunlu varhg1mn illeti 
degildir. Alemin her ~e§it hareket ve §ekle nisbeti ise e§ittir. Alemin 
§imdiki gordugumuz hareket" ve §ekillerden ba§ka hareket ve §ekilleri 
ve ba§ka bir nizam1 olabilir. 

-Oyle lse alemin sebebini alemcten ba§ka .bir varhkta, alemin ona 
dayand1g1 bir mevcutta aramak laz1md1r. Alem; mumkun olan §eyle
rin tam bir toplam1d1r, dolaYISiyla sebebi kendisi degildir. Bilakis zo
runlu, ezeli olan ve varhgmm sebebi de. kendisi olan bir cevherdir. 

Alemin illeti olan bu cevherin ak1lh ve §Uurlu olmas1 laZimdlr. 
Ger~ekte bu alem mumkun oldugu gibi, SaYlyla saYllmaz alemler de 
mumkundur. Bu alemlerin o alemlere nisbeti e§ittir: Mtimkun olan 
o alemler de bu alemler gibi var olabilir. Oyleyse alemin illetinin; di
ger alemden birini belirtmeden evvel biitun mumktin olan alemlere 
muttali olmas1 laz1mdlr ki onlardan birini tayin edebilsin. 

k) Sebepler Zinciri Delili : 

ibn Haldun Mukaddime'de bu delili a§ag1daki §ekilde a~1klar: 
Her hadisin kendisinden evvel birtak1m sebepleri vard1r ki bu ha

disler normal adet uzere cereyan ederek o sebeplerle vuku' bulur. Ha
dislerin olu§masi ve meydana gelmesi onlarla tamamlamr. Alem se
bepler ve musebbepler zincirinden ibarettir. Mekanik bir zincirleme 
ile birbirine baghd1r. Yukandaki sebeplerin her biri sonradan mey
dana gelmi§tir. DolaYISiyla onlarm da sebepleri olmas1 gerekir. Boy
Ieee zikredilen sebeplerin sebebi ve mucidi olan Cenab-1 Hakk'a ka
dar uzanmas1 gerekir. 

Mezkur sebepler ilerle:tken geni§ligine ve yuksekligine devamh ar
tar. insan akh onlan kavraYlp saymaktan aciz kahr. Her §eyi ihata 
eden Allah'm ilminden ba§ka bir §ey butun bu sebepleri say1p sirala
yamaz. 

I) Hareket Delili : 

Alemde hareket eden §eyler vard1r ve her hareket eden §eyin de 
bir hareket ettiricisi olmas1 gerekir. Kadim hareket ettirici Cenab-I 
Hakk'tir. 

izah1: 
Birinci onerme tecrube ile sabittir. ikinci onerme ise illiyet pren

sibine dayanmaktad1r. Hareket bir §eyi gu~ halinden fiil haline ~1-

karmak demektir. Bir §eyi gii~ halinden fiil haline ~1karmak ise an
cak bilfiil ve tam olarak bir var olanla mumkiin olabilir. Nitekim ate§ 

s 

0 
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bilfiil yak1c1d1r. Aga~ ise bilkuvve yak1C1d1r. Ate§ agac1 bilfiil yak1c1 
kllar. Agaca yanmamn gelmesi mutlaka bir ate§e baghd1r. 

Hareket ettirici, eger kadim ise istenen sabit olur, eger hadis ise 
bir ba§ka hareket ettiriciyi gerektirir ve nihayet kadim bir hareket 
ettiriciye vanr. Qi.inki.i -yukarda a~Ikland1g1 gibi- teselsi.il imkan
stzdtr. Kadim hareket ettirici veya ilk muharrik kendisinden evvel bir 
hareket ettirici bulunmayan ve kendisi onun hareketiyle hareketlen
mi§ olmayan bir- varhkt1r. Bu ise ancak Allah'm yi.ice zatldtr. 

ikinci §ekil : '• 
Hareket sonradan meydana gelmedir. Sonradan meydana- gelen 

her §ey bir ihdas ediciyi gerektirir. Hareket bir yerden diger bir yere 
intikal demek oldugundan zorunlu olarak hadistir. Hareket madde
nin kendi yap1smdan meydana gelmez. Qi.inki.i maddenin kendi yapl
smdan kaynaklanan bir hareketi yoktur. Oyle ise maddenin di§mda 
bi.lti.in e§yamn ilkesi olmak i.izere hareket ettirici bir sebep gerekir ki 
bu da Allah Teala'd1r. Me§hur islaq1 filozofu ibn Miskeveyh el-Fevz 
el-Asgar adh eserinde bu delili, en a~1k ve uygun delil olarak kabul 
eder. 

Baz1lan bu delile devri zaruret delili diyorlar. Qi.inki.i bu alemc.ie 
gordi.igi.imi.iz bi.iti.in e§yada devir zorunludur. Durma ise nisbi bir hal
dir. Zorlanan her §eyin bir zorlaYICISl vard1r. 0 da Kadir ve Kayyum 
olan Allah Teala'du. 

Filozoflarm bu delilleri kullam§ §ekilleri : 
Qok eski zamandan beri devam edegelen hareket delili moderp. 

filozoflar tarafmdan da benimsenmi§tir. Maddenin hareketinden ~~

kanlan bu delil- filozoflarca da iki §ekilde tasarlanmaktadtr : 
Birinci §ekil : 
Madde hareketlidir. Her hareket eden §ey, bir hareket ettiriciyi 

gerektirir ki bu, Allah'tlr. 
Birinci onerme duyularla sabittir. Maddenin §imdiki hareketi on

ceki hareketten dogmaktadu. Her hareketten once bir ba§ka hareket 
vard1r, ama hareketler sonsuza degin si.iri.ip gidemez. Sonsuz hareket
lerin zincirleme S1ralanmas1 imkans1zd1r. Qi.inki.i hareketler zincirinirt 
mutlaka bir ba§langiCl vard1r. Hareket ettirenle hareket eden §ey ara
smda sonsuz vas1talar yoktur. §u halde . hareket sonradan meydana 
gelmedir. Hareket sonradan meydana gelme olunca illiyet prensibine 
gore her sonradan olan §eyin bir ihdas edicisi ger~kir ki bu durumda 
maddeye .hareket verecek bir ilk muharrikin, ezeli bir illetin bulun
masi -zorunlu olur. i§te bu ilk muharrik, vi.icudu vacip olan Allah'tlr. 
O'nun vi.icudu caiz olmaz. Vi.icudu caiz olursa ba§ka bir vUcud\1 vacip 
olana muhta~ olur. · 
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ikinci §ekil : 
Maddede atalet (durgunluk) ozelligi vard1r. Madde durgundur, 

harekete ve durmaya nisbeti e§ittir. Madde hareket edince onu ha
reket ettiren bir muharrik, bir illet gerekir ve bu hareket ettirici ezeli 
olmahd1r, yoksa teselsiil ge:tekir ki, teselsiil batildir. 

m) Kemal A§ki ~elili : 
... .. . 

Bu delil iki §ekilde sergilenir : 
a) Var olan her §ey; var olmaya a§Iktlr ve varhgmm mukem

mel olmasm1 ister. Yokluk ve eksiklikten ka<;mir. ((Var olan kendine 
mti§tak oldugundan var olu§u bak1mmdan kendisi gtizel olur. Var 
olanm yok olmaya kar§I direnmesi kanunu bu esasa dayamr.n iste
nen her §eyin korunmas1 ve devam1 ancak mtikemmelligi ve butun
ltiguyle mtimkun olur. illet, ma'lulun tamam1 ve kemalidir. Buna 
binaen ma'lul ancak illetiyle devam eder. Nitekim ISI ancak kendin
den daha kuvvetli olan I§Ikla mukemmel olur. Bilgi zanna dayah kal
dik<;a eksik bir bilgidir. Yakini bilgi olmadik<;a tam olmaz ve insanm 
merakm1 ortadan kald1rmaz. ~u halde btitun varhklar i<;gtidtisel bir 
yonelme ile ilk ger<;ege yonelmektedirler. 

b) Bizde goriilen ki§isel noksanhk ve f1tri zaafiyet yaratlh§tan 
gelmedir. Bu husus bizi <;eli§ki kura}l uyarmca hikmet sahibi bir yo
neticiye ula§tlnr. ~oyle .ki her §eyin bir z1dd1 vard1r. Zulmtin z1dd1 ada
lettir, karanhgm z1dd1 l§lk, oltimtin z1dd1 hayatt1r. Eksik kudretin 
z1dd1 ise mtikemmel kudrettir, cehaletin z1dd1 ilim, zaafm z1dd1 kud
rettir. 

Binaenaleyh insanm eksikligi, acizligi ve emellerine ula§ma ar
zusu, sonsuz kem_al gayreti ·ve <;abas1 tamamen Kudretli, Kayyum, Ha
kim ve AHm bir zatm varhgma delalet eder. Bu delil dl§ dtinyadan 
almma esasma dahil olur. Nitekim Allah Teala : ''Onlara ayetlerimizi 
ufuklarda ve kendi nefislerinde gosterecegiz.» (Fussilet, 53) buyur
maktadir. 

Modern filozoflarui psikolojik gti<; delilleri : 
Modern filozoflann i<;gtidtilerle ilgili delilleri buna benzemektedir : 

Duyusal kuvvetlerimiz, arzulanm1zda hakim olan eksiklikler ve hu
zursuzlugun kabulti §eklinde sonsuz bir hayra meyillidir. Bu kadar 
gti<;lti olan bir eserin illetinin bulunmamas1 kabil degildir. i§te bu illet 
Cenab-1 Hakk't1r. Gelecege, mtikemmele, en tistun iyilige dogru bu 
hasret; baz1 Hollanda ·filozoflarma gore Tanrmm varhgmm delilidir. 

n) . tnsanl1k Tarihinden ('Ikanlan Delil : 

insanhk tarihine bak1lmca goriiltir ki, insanda din ve inan<; ar-
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zusu vardir. Bir Tannya tapmak insan kalblDin derinliklerinde yer 
eden bir -duygudur. , Dinsiz · toplum olamaz. Sadece dinlerde az veya 
~ok sap1khklar -goriilebilir. insahhk biitiin dinlerde yiice bir yaraticl
ya; ezeli bir Rabba kadim bir tan:nya: inanmaktad1r. insanda v.ar olan 
bu bilin~. be§er aklmm icad1 degildir. Be§eriri bu §ehadeti dogruya ve 
hakikata ili§kindir. 

Modern filozoflarm bu delili belirti§ §ekilleri : · 
Ard ·arda gelen donemlere bak1ld1gmda goriiliir ki insanhk vah-, 

§et, bedevilik ve medeniiik olmak iizere ii~ donemden gec;mi§tir. Bu 
iic; donemdeki insanlar biitiiniiyle bir Allah'm varh~m kabul etmek
te ve bunda ittifak etmektedirler. Muhtelif insanlar arasmda bu ko
nuda oylesine bir uyum var ki -goriiniirde de olsa- son derece ahenk
dardir. Mesela, Platon'un inanc1yla bir zencinin i'tikadl bir olmasa da 
yine insanhg1 bir aile hiikmiinde tutmaktad1r. Seyyahlar nereye git- · 
mi§lerse mutlaka orada -kabaca da olsa- bir dine rastlarm§lardlr. 
~imdiye kadar gelip ge~en devirlerde birtak1m hurateler bulunmakla 
beraber yine de insanhkta bir tann fikri vard1r. Dinin varhg1 kiilli 
bir hadisedir. insanlar arasmdaki bu ittifakm biricik sebebi Allah'm 
varllg1d1r. Tarih iste,!iigi kadar gec;mi§e donsiin, istedigi kadar ileriye 
gitsin mutlaka her yerde Allah sesini i§itecektir. 

o) inhisar Delili : 

inhisar delili §oyle takrir olunur : 
E§ya ve gordiigiimiiz §U varhklar, ya tesadiifane, ya zorunlu ola-

-rak veya kas1th ve iradi olarak meydana gelmi§tir. Bu ii~iiniin dl
§mda kalamaz. E§ya; ancak kas1t ve iradeye bagh · olarak meydana 
gelir. Nitekim kelamcllar bu konuda burhan-1 bedi' adh bir delil or
taya koymu§lardlr. Burhan-1 bedi' §Oyle belirtilir : Cenab-1 Hakk muh- · 
tar faildir, mucib fail degildir. Yoksa dort muhalden birisinden geri 
kalmamas1 laz1mgelir. Bu dort muhat §Unlardlr : Ya biitiiniiyle hadis
lerin teselsiiliiniin sonsuz hadislere ula§mas1 veya eserin miiessirden, 
failin tam bir mucibten geri kalmas1 gerekir. Ger~ekte hadis, ya var
dlr, ya yoktur. Hadis yoksa biitiiniiyle hadislerin bulunmamas1 gere
kir ki bu, biitiiniiyle tecriibe ve gozleme aykmd1r. Tecriibe bize sti
rekli olarak hadisleri gostermektedir. <;iinkii her an hadisleri gozle
mekteyiz. 

Sonradan meydana gelen (o §ey) ya bir miiessire dayamr veya 
dayanmaz. Sonradan meydana gelen §eyin bir prensibe dayarunamas1 
illiyet prensibine aykmdlr. ~u halde sonradan meydana gelen §ey mti
essire dayamr. Sonradan meydana gelen §ey bir mtiessire dayand1g1 
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takdirde bu, ya kadim bir miiessire uzamr veya uzanmaz. Sonradan 
meydana gelen bir §eyin kadim bir miiessire uzanmas1 illetlerde ve 
miiessirlerde teselsiilii gerektirir ki, bu ittifakla babldlf. 

Kadim miiessir ya mucib veya muhtar fail olur. Miiessir, mucib 
fail olursa diger hadisin tam illetten uzak kalmas1 gerekir ki bu, mu
ha.ldir. Oyle ise kadim miiessir, muhtar fail olur ve e§ya kendisinden 
planh ve · ihtiyar ile sad1r olur. Cenab-1 Hakk mucib fail olursa kendi
sinden istek ve plan olmaks1zm miicerred bilgi ile eserler sad1r olur ki 
bu, dart muhalden birini gerektirdiginden babl olur. E§yamn tesadii
fen vuku' bulmas1 da ma'luliin illetsiz vuku' bulmasm1 gerektirir ki bu 
da batlld1r. 

p) · Cisimlerin Sonlu Olmas1 Delili : 

Cisimler sonludur. Her cisim sonlu olunca muhakkak bir §ekli bu
lunmasl gerekir. Qiinkii sonlu olan her §eyin bir §ekli vardlr. Cismin 
muhtelif §ekillerden belli bir §ekle mahsus olmas1 ihtiyar sahibi kud
reti gerektirir. Bu delil hiidus veya imkan deliline de baglamr. 

Allah'lh varhg1 konusunda modern filozoflarm serdettikleri delil
ler iic; k1s1mdu : 

ahl 

ve1 

ahl 
mlJ 

fil 

las 
dii 

on 



II - BATI DU~UNCESiNDE 
' 

ALLAH'IN VARLI(H 

Bat1 dti§tincesinde Allah'm varhg1 konusunda, tabii, metafizik ve 
ahlaki deliller serdedilmektedir : 

Dl§ dtinyadan faydalamlarak elde edilen delillere tabii deliller ad1 
verilir. Bunlar; imkan, hareket ve illet-i gaiye delilleridir. 

Ruhun tasvirine dayah delillere metafizik deliller denilir ki, bun
lar; delil-i ktinhi, ezeli ger~ekler, sonsuzluk--ve kemal kavramlarmdan 
~1kanlan delillerdir. 

Be§er tabiatmdan ve vicdanm verilerinden elde edilen delillere; 
ahlaki deliller denilir ki bunlar, psikolojik gti~ler, ahlak nizam1, umu
mun inanc1 delilleridir. 

a) Tabii deliller; imkan, hareket ve illet-i gaiye delilini modem 
filozoflar islam bilginleriniri serdettigi §ekilde zikrederler. 

b) Metafizik deliller : 
1 - Kiinhi_ Delil : Ktinhi delil ayniyet prensibine dayanmakla be

raber, yarat1c1 bir varhgm harici varhgm1 kabullenmemeyi ruh i~in 

imkans1z kabul eder. Ruh; yarat1c1smm varhgm1, zatlm zihnen ve dl§ 
dtinyada bizzarure ger~ekle§mi§ olarak kabul ediyor. Ktinhi delil Sko
lastik felsefenin ilk donem filozoflanndan Saint Anselmus tarafmdan 
dti§tintilmti§ttir. 

Saint Anselmus, Allah'1 inkar edenlere kar§l onlarla birlikte kabul 
ettikleri bir zemin haz1rhyordu. Qtinkti Allah'1 inkar edenler O'nun 
kavramm1 degil hakikatm1 inkar ediyorlardl. Frans1z filozofu De~car-V 
tes de deiil-i ktinhi'yi tekrar ortaya ~Ikarnn§tlr ve bunu §Oyle bir kl
yasla dtizenlemi§tir: 

Mutlak olarak kamil bir var olan btittin kemalleri haizdir. (Birinci 
onctil) . 

Cenab_.1 Hakk mutlak olarak kamil bir var oland1r. (ikinci onctil). 

-Oyle ise Genab-1 Hakk btittin kemalleri haizdir. (Sonu~). 
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Bu k1yasta ikinci oncUl, tasavvur ve tarif yoluyla kabul edildigin
den isbatl gerektirmez. Birinci oncUle gelince onun konusu olan kamil 
bir varhk yalmz zihinde var olur da d1=i diinyada var olmazsa mutlak 
anlamda kamil bir varhk olamaz. Ondan daha miikemme] bir varhk 
bulunmu§ olur. <;iinkii d1§ diinyadaki varhk bir kemaldir. Mutlak ola
rak kamil bir varhktan daha kamil bir varhgm var olmas1 ise imk9:n
stzd1r. 

Descartes'in izahma gore, ta'lil metoduyla bir tasavvurdan o ta
savvurun kendisinin tarifinde a~1k olarak bulunan biitiin tasavvurlar 
ortaya ~1kanhr. Mesela bir ii~gen tasavvur edildiginde; bunun ii~ a~I
smm toplam1mn iki dik a~1sma e§it olmas1 hususu nas11 ii~genin tari
finde var ise mutlak olarak kamil bir varhk tasavvurunda da aym f?e• 
kilde o varligm d1§ diinyada var olu§u keyfiyeti mevcuttur. Leibnitz 
bu delili eksik bularak daha geli§tirmi§ ve §U §ekle sokmu§tur : 

Zat1 var olmasm1 gerektiren bir varhk, Vacib-iil Viicud miimkiin 
ise, yani bir zat1 var ise mevcuttur. (Birinci onciil). 

Cenab-1 Hakk'm zat1, Vacib-Ul Viicud'tur. (ikinci onerme). Oyle 
ise Cenab-1 Hakk mevcuttur. (Sonu~). 

Bu delilde Cenab-1 Hakk; kamil var~1k degil, vacip varhk olarak 
dii=iiiniildiigunden viicudu miimkiin olan §eylerle itiraz imkam orta
dan kalk1yor. Cenab-1 Hakk'm Vacib-iil Viicud olmWJl, hem tasavvur 
hem de tarif yoluyla oldugundan onu isbat gerekmiyor. Sadece Vacib-iil 
Viicudun miimkiin oldugunu ve bir zat1 bulundugunu isbat gerekiyor. 

Leibnitz bunu da §oyle isbat ediyor : Eger varhg1 kendiliginden 
olan vacip, imkans1z olsa, b~kas1yla var olan miimkiinlerin biitiinii de 
imkans1z olur. <;iinkii ba§kas1yla var olan miimkiinlerin kendiliginden 
vacip, mevcud olriladan var olmas1 imkans1zd1r. Boylece hi~bir §ey var 
olamaz. 

Leibnitz bazan da §oyle isbat ediyor : Hi~bir tarifi, hi~bir olumsuz- · 
lugu ve hi~bir ~eli=ikiyi gerektirmeyen bir §eyin miimkiin olu=iunu ve 
imkans1zhgml hi~bir §ey ortadan kald1ramaz. 

v 2 - Ezeli Ger~ekler Delili : 
Ezeli ger~ek delili Frans1z filozofu Boussuet ve Leibnitz tarafm

dan ortaya konmulitur. Ancak bundan sanrnki delillerin- tiimii . illiyet 
prensibi deliline dayamr. 

Ezeli ger~ekler delili §oyle ifade edilir· : 
Ezeli ge~~eklerin nedeni ezeli illettir ki bu, Cenab-1 Allah't1r. 
Bu delilin izah1 : 
Ezeli ger~ekler vardlr. Nitekim ((bir ii~genin ii~ a~1smm toplarm 

iki dik a~1sma e§ittir. Artl ile eksinin ~arp1m1 eksidir» gibi matematik 
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ger~eklerle ((ki§isel hurriyetler sald1ndan masundur, veren el alan el
den hay1rhdm1 gibi ahlaki ger~ekler ilk prensipler ad1 verilen ak1i il
keler olup eze~i ger~eklerdir ve bunlarda §tiphe yoktur. 

Eger ezeli ger~ekierde salt imkan kafi ise, ezeli ger~ekler asia ger
<;ekle§emez ve onlarm d1§ varhklan yok demek olur. Bu ise ezeli ger
~eklere isnad olan ezeliyet niteligine aykmd1r. ~u halde ezeli ger~ek
ler vard1r. 

Ezeli ger~eklerin illeti de ezeli illettir. <;unku ezeli ger~ekler ne 
meydana geldikleri dunyaya, ne de bu ger~ekleri tasavvur eden bize 

· tabi' degildir, onlardan aynd1r, ~tinku biz de, bizim ~evremizde olan 
alem de ezeli degildir. Oyle ise ezeli bir bilgide mevcud olmas1 ve ezeli 
bir illete dayanmas1 laz1md1r ki bu Cenab-1 Hakk'tan ba§kas1 degildir. 

3 - Sonsuzluk Kavrammdan ~Ikanlan Delil : 

Sonsuzluk kavrammdan ~1kanlan delil Descartes tarafmdan or--taya konulmu§tur. Bu delil §6yle ifade edilir : Bende bir sonsuzluk kav~ 
ram1 vard1r. Sonsuzluk kavram1 sonsuz bir ill~te muhta~t1r ki 0, Ce
nab-1 Hakk't1r. 

Bu delilin izah1 : 
insanda bir sonsuzluk kavram1 vardlr. Ben sonu olmayan bir var

hk, bir tabiat tasavvur ediyorum. Bu onermede §Uphe yoktur. Son
suzluk tasavvuru sonsuz bir illeti gerektirir. Ger~ekte bu tasavvurun 
varhg1 bir eserdir ve illiyet prensibi geregince bir illete muhta~t1r. 

Sonsuzluk tasavvuru bana benden gelemez, ~unku ben sonluyum. Bu 
tasavvur bana benden gelmedigi gibi d1§ objelerden de gelemez, ~unku 
cilanlar da sonludur. Her illet eserin i~erdigi §eyi i~ermek zorunda ol
dugundan sonlunun eseri sonsuz olamaz. Ancak sonsuzun illeti son
suz olur. ' · 

Oyle ise bu sonsuz tasavvuru bana onu telkin eden bir sonsuz 
varhktan gelmedir ki bu sonsuz varhk, Allah'tan ba§kas1 olamaz. 

4 - Kemal Delili : 

Kemal delili Descartes tarafmdan §Oyle ifade edilir : Bende bir ke
mal tasavvuru vard1r. Kemal tasavvuru kamil bir illetten kaynaklamr 
ki bu illet Cenab-1 Hakk't1r. 

Realitede ruhta bir kemal mefhumu vard1r. Bunda §Uphe yoktur. 
Bu tasavvur bana benden gelemez. <;tinku ben eksigim. Bu tasavvur 
bana yok olan bir yerden de gelemez, ~unku yok; illet olmaya elveri§li 
degildir. Yok olan bir §ey, hi~bir §eyi meydana getiremez. Bizi ~evrele
yen alem de eksiktir. Oyle ise kemal tasavvuru da ancak kamil bir var
hktan yani Cenab-1 Hakk'tan gelir. Kemal delili ile sonsuzluk kavra-



140 HADiSLERLE KUR'AN-I KERIM TEFSIR1 

mma dayah delil arasmda mahiyet itibariyle bir fark yoktur, yalmz 
~ekil bak1mmdan fark vard1r. ~oyle ki birincisinde sonsuzluk tasavvu
runda sonsuz bir illete, ikincisinde ise kemal tasavvurundan kamil bir 
illete ge~ilmektedir. 

c) Ahlaki De Iiller : 
1 - Psikolojik Gii~ Delili 
Bu delil jnsan ruhundan bir idareciye ge~me yoluyla elde edilen 

delildir. Bu delil gai illet deliline baghd1r. A.deta onun ozel bir §eklidir. 
~u kadar var ki psikolojik gO.~ler delili illiyet prensibine dayah ol
makla beraber yukarda ge~mi§ degildir. Sonlu olan idrak ve iradeden; 
illiyet prensibine dayamlarak sonsuz olan idrak ve iradeye ge~iliyor. 

Bir eserde goro.Ien kemal bO.tO.nO.yle mO.essirinde, onun illetinde de 
mevcut olur. Kemali ihtiva eden bir eserden aym kemal ile nitelenen 
illete ge~ilir. Eser ile illet ger~ekten e§it olmasalar da, illetin hakikatl 
eserden daha ustun olsa da illetten esere intikal dogrudur. 

Psikolojik gO.~ler delili 0.~ §ekilde ifade edilebilir : 
a) His gO.ciine dayamr. Kemal a§kl delilinde zikrolundugu gibi. 
b) Ak1l ·g.o.cune dayamr. ~oyle ki, bu alemde var olan tabii var

llklann hepsinden daha mO.kemmel ve daha gO.zel bir varhk vard1r o 
da insandlr. insanda akll ve idrak denilen bir nitelik vard1r. Bizde 
ak1l ve idrakin var olmas1 e§yamn aslmda kamil ve mutlak bir aklm 
varhgm1 g6sterir. QO.nkO. eserlerde bulunan akhn muessirde de bulun
masi icab eder. Aralarmda bir fark varsa o da eserde bulunan aklm 
sonlu, mO.essirde bulunan akhn sonsuz olmas1d1r. AkllSIZ bir varhktan 
aklm sad1r olmas1 kabul edilemez. Oyle ise akll ve idrak sahibi olan 
mO.essir; so:hsuz olan Cenab-1 Hakk'tu. Nitekim Frans1z filozofu Mon
tesqieu der ki : ((Ak1llan yoktan var edecek kadar kor bir kaderin bu
lunmasi kadar mO.stahil bir §ey yoktur. Vak1a §Uurdan ve idrakten 
mahrum olan kor bir kuvvet kainat1 ince bir haddeden ge~irecek ka
dar §UUrlu, idrak sahibi beyinleri nas1l yoktan var edebilir? Kesinlikle 
haYir.» 

c) iradi gO.ce dayamr : En gO.zel bi~imde yaratilmi§ bulunan in
sanda, ak1l hassas1 bulundugu gibi ~ir de irade hassas1 vard1r. insanda 
var olan bu irade tabiatm eseri olamaz. 0 tabiat ki ondaki biiun ha ... 
diseler mekanik olarak birbirini gerektirir. insamn rolatif olan iradesi, 
e.shnda mutlak olarak muhtar ve tabiat O.stu bir iradeyi gosterir. Bu 
niteliklerle nitelenen zat ise ytice Allah'tan ba§kas1 degildir. 

2 - Ahlak Ni~ Delili : 

Ahlak nizammdan ~1kanlan delil birka~ ~ekilde ifade edilebilir: 
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a) Alemde bir ahlaki nizam varchr, bunu koyan adalet ilkesi, 
iistiin ve mutlak varhk olan Cenab-1 Hak'tlr. 

Bu delilin izah1 : 
Bu alemde gor<:fiigiimiiz nizam, iki tiirliidiir. Biri tabii nizam, di

geri ise ahlaki nizamd1r. Tabii nizam, kuvvetler manzumesi, ahlaki ni
zam ise iradeler manzumesidir .. Kuvvetlerin kanunu oldugu gibi ira
delerin de kanunu varchr. Tabii kanunlar bulundugu gibi ahlaki ka
nunlar da vard1r. ~u kadar var ki tabii kanunlar zorunlu oldugu halde, 
ahlaki kanunlar ihtiyari olarak yap1hr. insan tabii kanuna kar§I gele
mez, ama ahlaki kanuna kar§I ~gelebilir. Ahlaki kanunla uygulanan 
fiile vazife ad1 verilir. Vazife, zevke ve faydaya kar§Idlr ... 

... Nas1l tabii nizamm bir nedeni varsa, ahlaki nizamm da bir sebebi 
olacaktlr. Ahlak kanunu i~in yiice bir ilke gerekir ki, bu, o kanunu 
koyan Allah Teala'd1r. 

b) Vazife gereklidir. Vazife duygusu bizde mutlak bir egemenlik 
olarak emredicidir. Vazifenin bu egemenligi ne bizden, ne de di§ ta
biattan gelemez. Her bak1mdan adaletli ve liituf sahibi olan yarat1c1 
bir kudretin tecellisinden ba§ka bir §ey degildir. Vak1a gereklilik kav
rami ve sorumluluk kavram1 vicdammtzda iradenin yiice kanununa 
ve haytr kavramma baghd1r. Haynn yiikiimliiliik gerektiren nedeni ne 
olabilir? Boyle bir kanunun miimkiin olan nedeni sadece kendisini 
b(ze bir gaye olarak bildiren mutlak adaletin, mutlak kutsahn ve 'Inut
lak iyinin varhgmdan ba§ka bir §eyden olamaz. Ancak mahiyeti ile bi
zim mahiyetimiz arasmdaki ili§ki nedeniyle onu bizim i~in gaye, ideal 
olarak ortaya koyabilir. 

Ahlak kanununun be§er vicdanmda var olmast mutlak bir kanun 
koyucunun ve ezeli bir hiikiim sahibinin varhgm1 icab ettirir ki onun 
huzurunda biitiin ahlak sahipleri sorumlu olurlar. 

c) Ahlak kanunu miieyyideli olmahdtr. AkhmiZin buyruklanyla 
duyulartmtzm arzulan arasmda netice baktmmdan bir ahenk olmall
chr. Bu ahenk ancak tabiattaki kanun koyucunun aym zamanda ahlak 
koyucusu olmasiyla uygulanabilir. Kainat nizam1yla ahlak nizamt b~r
le§medik~e varhkta ahenk miimkiin degildir. 

3 - Umumun inanmas1 Delili : 

Umumun inanc1 yalan olamaz. Herkes Allah'a inanchgma gore 
demek ki, bir Allah vard1r. Bu delil takrir edildigi §ekilde tarihi bir 
delildir ... 

j • 

4 - Fazilet I)~lili : 
it '· • • 

Kant tarafmdan ortaya konulmu§ olan bir deli'Idir . . ;Kant filozof-
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larm bti.tti.n delillerini ele§tirerek salt aklln Cenab-1 Hakk'1 isbat konu
sunda deiil getirmekten aciz kald1gm1_iddia etmi§ ve «TannYl bilgi ola
rak, delilleriyle isbat etmek mti.mkti.n degildir)) demi§tir. Kant'm na
zannda hic;bir delil Allah'1 gerc;ek olarak ortaya koyamaz. Qti.nkti. me
tafiziktir ve vehme dayarur. Allah mefhumu ise tasavvur edilebilmi§ 
ve gerc;ekle§mi§ degildir. Kant'm a~1klamasma gore ruhumuzda birlige 
kar§I, kar§1 konulmaz bir egilim vard1r. Bu egilim idrAklerimizi yti.ce 
bir birlige ula§tmr ve dti.zenler. Deney alarunda ancak denenebileni 
idra.k ederiz. Duyumlanan §eyleri birtaklm ilk prensiplerle hti.kti.m ha
line getirebiliriz. Bu hti.kti.mleri once ben ve evren kavramlanna bag
ladiktan sonra, bti.tti.n ti.stti.nlti.klerin ornegi ve varllklann ilkesi olan 
bir yti.ce illete rabt ederiz. Ama bu yti.ce sebebin di§ dti.nyada var ol
dugu ve gerc;ek oldugunu bilmek bizim ic;in mti.mkti.n degildir. Teorik 
aklm durumu boyledir. 

. Bir kerre de pratik akla bakahm. Pratik akll yani eylem ve dav
ram§lann yoneticisi olan ak1l bize ahlaki bir gorev buyuruyor. Bu 
alemde bir gorevin bulunduguna vicdanen kani bulunuyoruz. Bu ah
laki vazife apriori olarak (onceden denenmeksizin) bize ti.stti.n bir mak
sad ve yti.ce bir hay1r oldugunu, yani ahlaki faziletle bunun neticesi 
olan saadetin uygunlugunu oneriyor. Ahlakllhk kavram1 hie; aynlmaz 
bi~imde saadet kavramma baghrur, c;ti.nkti. ahlak kanunu §Oyle bir 
prensip haline konulabilir : «Kendini mutlu kilacagiru uygun gordti.gti.n 
§eyi yap.)) insan ahlak kanunuyla ahlaklandigi takdirde mutlu olabilir. 

oyie ise biz de fazilet ile saadet arasmda tam bir ahenk kurmaya 
c;ah§mahYJ.z. Hic;bir fert muhal ile yti.kti.mlti. kllmam1yacagmdan hu
rafe ve uydurma bir durum olmamas1 ic;i:q fazilet ile saadet arasmda 
ahengin kurulabilecegine inanmamlz da bir gorevdir. Qti.nkti. saadet 
faziletten aynlamaz. Bizi mutluluga laYik k1Iacak eylemleri yapmak 
ve fazilet elbisesini giymek elimizde ise de mutlulugun temini ve ne
ticenin elde edilmesi elimizde degildir. <;ti.nkti. mutluluk di§ tabiata, 
diger insanlarm iradelerine baghrur. 

Bu s1mrh hayatta bu ahenk nas11 meydana gelecektir? Salt tabii 
olan sebeplerle mutlulugun elde edilmesi mti.mkti.n degildir. Bunun ic;in 
mevcud hayatm §artlarmm ve simrlannm di§mda, beden fani olduk
tan sonl'a ruhun hayatmda eylem haline gelebilir. i§te bu fazilet ile 
mutlulugun -tam bir ahenk ic;inde fiiliyata konabilmesi ic;in, tti.mti.yle 
tabiata, insanlara o ahengi vermeye gti.cti. yeten bir iradenin var ol~ 
mas1 gerekir . . Evet biz ahlak kanununa uygun olarak bu ahengi iste
yebiliriz, ama onu gerc;ekle§tirmeye gti.cti.mti.z yetmez. Buna ancak ale
min yaratlciSl olan Allah'm gti.cti. yeter. 0 , e§yarun da iradelerin de 
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kanun koyucusu olan ylice bir zattlr. Qfulkii bOyle bir ahengi ancak 
ylice bir zat ve sonsuz olan Hakk kurabilir ... 

Kant'm bu delili burhandan ~ok imana dayanmaktadlr. Adalet 
ihtiyacm1 kar§tlama arzusundan ibarettir. 

Feyzi-i Hindi'nin dedigi gibi; 
«Ey Sen ki, her yerde ayr1 bir adla tecelli ettin, 
Araba ilah, aceme Huda olarak goriindlin.» 1 

(1) Daha geni§ bilgi icin bkz. lsmail Hakkt lzmirli, Yeni hm-i Kelam, IT, 1 - 102, Dar'iil 
FiinQn tlahiyat Fakiiltesi ne§riyab, 1340 - istanbul. 



III - POZiTiF iLiMLERDE 
ALLAH'IN VARLI(H 

Allah'u:i varhgm1 modem ilim, baki§lanyla hergun daha da a~1k 
ve kesin olarak isbat etmektedir. 

a) Hayat 

Hayat esrarengiz bir kuvvete sahiptir. Buyumekte olan bir bitki-. 
nin kokleri kocaman kayalan par~alar. Jiayat buyuk bir agac1 mey
dana getirdikten sonra bin y1ldan fazla bir sure i~inde onu ~e§itli ~e
kim tesirlerinden korur. Hayat hergtin yerytiztinden tonlarca suyu yu
kan ~ekerek agacm yapraklanm ve meyvelerini imal eder. Yerytizunde 
en eski canll 5.000 y1lllk maziye sahip bulunan bir aga~tir. Fakat bu 
5.000 yll sonsuz zaman i~inde sadece bir "an" olabilir. Ferdi hayat 
daima gelip ge~icidir. Butun canllla:r i~in dti§tintilebilecek her turlu 
hareketten mes'ul olan bizzat hayatm kendisidir. Ne var ki butun bu 
enerjinin hemen hemen tamam1 gtine§ten gelmektedir. 

Hayat dar s1mrlar i~inde, 1s1 derecesinin ~ok ytiksek ve ~ok dti§tik. 
oldugu maddelerde devam edemez. <;unku a§In derecedeki s1cakhk; 
veya soguk maddede bulunan ve hayatm devamm1 saglayan §artlan· 
ortadan kaldmr. Bilindigi gibi hayat, yer kuresinde, ancak §artlarm 
uygun oldugu zamanda ba§layabilmi§tir. Gelecekte bu §artlarda her
hangi bir degi§ikligin meydana gelmesi hayatm yerytiztinden kalkmas1 
ile sonu~lanacaktir. Ne var ki bugun hayatm varll~ i~in musait olan 
bu §artlar en azmdan 300 milyon yll once olU§IDU§ ve o zamandan 
beri suregelmi§tir. 

Hayatl tabiat meydana getirmi§ degildir. <;unku olu§um esnasm
da ate§in yakt1g1 kayalarda ve tuzlu olmayan denizlerde hayat i~in 

gerekli §artlar yoktu. Acaba hayat; kainata idrak kuvveti kazandir
mak f1rsatim elde etmek i~in gerek dunya yuvarla~ ve gerek diger ge
zegenler uzerinde -adeta bir tavuk gibi- kulu~kaya m1 oturmm~tur, 
dersiniz? 

Bilindigi tizere yer ~ekimi maddenin ozelliklerindendir. Diger yon
den maddenin elektrik enerjisinden ibaret oldugunu artlk kabul et-
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mekteyiz. Giine§in ve yild1zlarm I§mlanm, c;ekim 'kaideleri uyarmca, 
ba§ka yonlere saptlrmak da miimkiindiir. Oyle anla§Ihyor ki bunlarm 
madde ile s1k1 bir alakas1 vard1r . . insanoglu atomun ic; yiiziinii ara§
tlrabilmekte ve ic;inde sakh enerjisini olc;ebilmektedir. Fakat hayatm 
bizzat kendisi yine mahiyetini gizlemekte ve -feza gibi- bizi aldat
maktadlr. Neden acaba? 

Hayat maddeye can vermek ic;in aym tarzda ve muntazam gayret 
sarfeder. 0, ne ne§e tamr, ne iiziintii, ne de herhangi bir ay1nm ya
par. Biitiin bunlara ragmen, esas olan yine de hayattlr, maddenin an
la§Ilabilmesi ic;in elde bulunan yegane vesile odur. 

Hayat his ve idrakin yegane kaynag1dlt. Gerc;ek kar§ISmda goz
lerimiz heniiz yan kapah ise de bizi, Allah'm eserlerini anlamaya ve 
~'nun cemalini hissetmeye muktedir kllan biricik . vas1ta yine O'dur. 

Hayat, yiice yaratlcmm iradelerii:li gerc;ekle§tiren bir vas1tadan 
ba§ka bir §ey degildir. 0 halde hayat oliims~zdiir. 

"Hayatm ba§lang1c1" diye isimlendirdig"imiz bilmece konusunda il
men kabul edilebilecek birc;ok tahminler ve ipuc;lan mevcutsa da, ke
sin delillerin bulunmayi§l yiiziinden, bilginleri derin derin di''}iindiiren 
noktalan kalmi§tlr. Konunun esrarengizligi ve dogrulugu ile ilgili c;e
§itli neticeler, birc;ok biyoloji bilginlerini deh§ete siiriiklemi§tir. Biyo
log; belki mucizelere inanmaz, fakat zeki bir insan olarak gerek kendi 
ara§tlrmalan ve gerek digerlerinin ilmi c;ah§malan neticesinde §U 
realite ile kar§Ila§Ir : Bugiin canh varhklann c;ogu, mikroskopla go
riilmeyen molY,iiller, alaca karanhk bir bolgeden «;Ikl§Inl taki~~n mik
roskobun altmda goriilebilen bir tek hiicreden geli§mektedir. Oyle an
la§Illyor ki bu hiicre inamlmaz bir iireme giicii ve kendisini onbin
lerce hayat §ekillerine uydurabilme kabiliyetiyle donatllml§tlr. Bu hiic
re yeryjiziiniin her bolgesinde ya§ayabilecek tarzda haZirlanmi§tlr. !lim 
realitenin ba§ka tiirlii olmasma imkan bulunmad1gm1 kabul ediyor. 
Bilginlerin bir k1smi, bunun kimyasal maddeler, su ve zaman eleman
larmm rol oynad1g1 bir tesadiif eseri oldugu gorii§iinii savunur. Di
gerleri ise hayatm her alanmda bir pizamm hiikiim siirdiigiinii kabul 
eder. Qiinkii hayat, ba§lang1c;tan beri kayna~ndan hedefine dogru iler
lemektedir. Hayatm konusu ister bir hayvan, ister insan olsun, durum 
degi§memekte ve aradaki korkunc; uc;urumun a§1lmas1 miimkiin go
riilmemektedir. 

b) Hiicre 

~u biricik ve c;ok onemli §eye bir bakm1z. Bizzat yer kiiresinden 
de biitiin kainattan da onemlidir, hatta diger her §eyden. Yalmz ya

Tefsir, C. I, F. 10 

• ' 



146 HADiSLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSiRt 

rat.1c1 ve idare edici varhk miistesna. 0 ki bu ~ok onemli §eyin varhk 
sebebidir. Hiicre i~inde nerde ise goriilmiyecek olan, j~latin gibi say
dam, yapi§kan, hareket edebilen ve enerjisini giine§ten alan protoplaz
mayl kastediyorum. Bu harika SIVl kendi ba§ma giine§. l§mlanm kul
lanarak atmosferden karbondioksiti ay1rabilmekte, molekiilleri ayrll
maya zorlamakta, sudan hidrojeni alabilmekte, karbon hidratlar elde 
etmekte ve bu suretle son derece inat~1 ve ~etin olan kimyasal bile
§imlerle besinini bizzat haz1rlamaktad1r. 

Bu ·biricik hiicre i~indeki gig tanesine benzeyen saydam damlac1k 
bizzat hayat tohumunu ta§lr. Kii~iik biiyiik her canhya hayat daglt
maya giicii yeten ve okyanusun en derin noktasmdan tutunuz da gok
yiiziine varmcaya kadar hayat bulunabilen her yerde, her tiirlii yara
tlgm ~evresine uymasm1 saglayan §ey de bu protoplazmad1r. 0 zaman. 
ve ~evre i~inde her canh varhga, ~e§itli durumlara intibak edebilecek 
bir tarzda, §ekil verilmi§tir. Canhlar diinyas~nm her ferdi ozel §ahsi
yetini kazamnca bir kls1m elastikiyetini ve degi§me kabiliyetini feda 
etmi§, mii§ahhas ve sabit hale gelmi§ ve artlk geriye donii§ imkamm 
kaybetmi§ olur. Fakat bunun yanmda ·o, i~inde bulundugu §artlara 
uyma yetenegini tamamen elde etmi§ bulunur. 

Bir damlac1ktan ibaret bulunan protoplazmanm bu kuvvetleri ve 
ta§1d1g1 bu ozellikleri, yeryiiziinii ye§illiklerle siisleyen bitkiden de, ha

. yat iksiri ta§Iyan biitiin canhlardan da muazzam ve onemlidir. <;iinkii 
bu ozellikler hayatm kaynagidlr, bunlar olmasayd1 hi~ bir canh ol
mazdl. 

ilim; biitiin soylediklerimizi adlm ad1m kabul etmekte, fakat son . 
bir ad1m daha atarak §U hiikme varmak konusunda tereddiit goster
mektedir : insan; biitiin kainat1 kucaklayan hayat kaynagmm bir ~o
cugu olarak §U yeryiiziine diger canhlann efendisi vasf1yla gelmi§tir; 
o, maddeden ve "ruh" diye isimlendirdigimiz ilahi kudretten bir ktvll
cim alabilmek i~in akla sahip k1hnm1§t1r. 

Amip, mikroskobik bir yaratlk olup ileri derecede- bir hayatiyete 
sahiptir. Yap1smda belirli bir nizam, i~inde sayllmayacak kadar atom 
bulunur. Amipler tek hiicreli canhlard1r, bu hiicrenin ~ap1 bir santi
metrenin % 2,5'u kadard1r. Diinyanm biitiin sulannda bulunur. Amip 
ac1ktlgm1 hisseder ve bu maksatla kendisine besin arar. Bir canhmn; 
arzulan ve bunlan yerine getirmek i~in planh faaliyetleri olabilmesi 
i~in onun acaba hangi biiyiikliikte bir hacme sahip olmas1 gerekir? 
Fakat sonsuza nisbetle haemin ne degeri var! <;iinkti bir atomdaki 
diizen bile giine§ sisteminin sahip oldugu diizenden geri degildir. Canh 
bir yaratlk olan amipin hayatm temel kaynagm1 te§kil ettigini ve tek 
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hucreli aldugunu du§unmeden, kanuyu daha ~ak vuzuha kavu§turmak 
i~in yine amipi misal alacak alursak §6yle diyebiliriz : Bir nevi h~yat 
ta§Iyan prataplazmatik bir yaratlk, i~ · yap1s1 bir benzerini imal ettik
ten sanra bolunmu§ ve iki ayn unite meydana getirmi§tir. Bu iki unite 
de bolunen dort yeni unite te§kil etmi§tir. Bu nevi uremeyi, bugun . 
butun canhlarda du§unebilirsiniz. Her hucre, ilk bolunme safhasmda, 
kendi i~inde tam ve yeni bir hucre meydana getirebilmektedir. Hucre
lerin bizzat kendileri de devamll J:>ir hayatiyet ta§Ir. Yalmz anarmal 
bir hadise alur ve §artlarda onune ge~ilmez bir degi§iklik meydana ge
lirse mustesna. Hucreler her zaman i~in gerek hayvan ve gerek bitki
lerde basit hucreler meydana getirir. Yeni te§ekkiil eden bu hucreler 
kendilerinden tiiredikleri temel hucrelerin tlpkiSI alurlar. Biz insanlar 
alemi de bu nevi hucrelerin milyarlarcasmdan meydana gelmi§ millet
leriz. Oyle ki her hucre, kendisine du§en onemli vazifeyi §Uftrlu alarak 
yerine getiren bir vatanda§ gibidir. Bu, cans1z malekiilden apayn bir 
durum arzeder. 

Oyle anla§Ihyar ki _ hucrelerin birbirleriyle s1k1 munasebet te§kil 
edi§leri anlann canll kalmalan i~in daha elveri§li almu§ ve bu sebeple 
iki§er, dorder, yuzer, biner alarak milyanlar halinde biraraya l:.elmeye. 
ba§larm§lardir. Sanra bu kalabahk hucre taplulugunun her bir ferdi, 
kendisine verilen gorevi yerine getirmeye davet edilmi§tir. Hucrelerin · 
herbirine ~e§itli gorevleri yerine getirme i§i yukletildikten ba§ka, za
manla hucreler taplulugunun yeni baz1 faaliyetleri gostermesi de im
kan dahiline girmi§tir. · Mesela hayvanlarda k1lcal arganlar (cillia) ve 
yalanc1 ayaklar, ~indirimini diger hucrelerin yapt1g1 besini saglamaya 
yard1m etmi§tir. Baz1 arganlarm te§ekkulu de birbirinden ayn, ~e§itli · 

hucrelerden alU§ffiU§tur. Oyle hucreler vard1r ki -aga~ kabugunda al
dugu gibi- kahn ve karuyucu bir tabaka te§kil eder. Bir klsm1, can
lmm bedeninde mevcut alan besini bit yerden diger bir yere ta§Imakla 
gorevlendirilmi§tir. Bir diger hucre grubunun, aga~ govdesinin muka
vemetini saglayan adunsu k1sm1 in§a etmekte aldugunu veya hayvan
larm geli§ip buyumekte alan vucutlanm dik tutacak, anlarda iskelet 
vazifesi gorecek kemik veya kabuklan alu§turdugunu goruruz. Hayvan
larm vucutlarmdaki sert kisimlar bazan kabuk halinde dl§anda alur, 
midyelerde aldugu gibi. Yumu§ak~alarm bu sm1fmm kendilerini dl§ 
dunyadan adeta tecrid ettiklerini soylemek mumkundur. Baz1 hayvan
lann vucudlan ise dahilde kemiklere sahiptir, mesela insan amurga 
kemiklerine muhta~tir. Hayat ta§Iyan her varhk basit bir hiicreden 
ahl§maya ba§lar. Bu ilk hucre diger butun hucreleri, gerekli vazi.fele
rini yerine getirmelerine ve meydana gelecek alan canhya ait prajeye 
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--ki bu, temel hiicre i~inde sakhdlf- harfi harfine uymaya mecbur 
eder, dogacak olan canh ister kaplumbaga, ister tav§an -olsun .. . 

Hiicreler bir anlayi§ (idrak) kabiliyetine sahip midir, degil midir? 
Boyle bir soru sormak miimkiindiir. Hiicrelerin herhangi bir i~giidiiyle 
veya dii§iinme kuvvetiyle miicehhez k1hndigm1 kabul etsek de durum 
degi§mez. Hiicrelerin, te§kil ettikleri canhmn ihtiya~ ve §artlanna uya
bilmek i~in . §ekil ve karakter degi§tirdiklerini itir8.f etmekten kurtula
mayiz. Her hiicre, hangi canhda bulunursa bulunsun, bir et par~as1 
olabilmesi i~in kendisine bi~im vermesi gereklidir. Yine hiicre di§ler
deki mine tabakasm1 olu§turmaya, gozdeki saydam SIVIYI meydana ge
tirmeye ve mesela burunla kulagm olu§umunda vaz~fe almaya mec
burdur. Aym zamanda her bir hiicre, vazifesini yerine getirebilmesi 
i~in gerekli forum ve ozelliklerini elde etmelidir. 

Herhangi bir hiicrenin sag veya sol eli bulunabilecegini tasarla
mamiz pek gii~tiir. Fakat §U bir ger~ektir ki; hiicrelerden biri sag ku
lagm bir par~asm1 te§kil ederken, digeri de. sol kulagm bir ciizii olu
verir. Kimyasal ozellikleri bak1mmdan birbirinin aym olan baz1 kris
tallerin, giine§ I§In~anm sola, digerlerini de saga saptJ.rd1~m biliyoruz. 
Boyle bir ozelligin hiicrelerde de mevcud olmas1 muhtemeldir. Qiinkii 
hiicreler, kendilerine has ve ger~ekten isabetli bir mekanda bulun
duklan takdirde, oyle anla§Ihyor ki, ya sag veya sol kula~n bir par
~asmi te§kil ederler. Kulaklanmz ba§mizda aym hizadad1r ve mesela 
agustos boceginde oldugu gibi, dirsegin iistiinde degildir. Kulaklarda 
birbirine ters dii§en girinti ve ~Ikmtllar vardlr. iki kulak birbirine o 
kadar benzer ki birini otekinden aytrdetmek son derece gii~tiir. 

Yiizbinlerce hiicre en dogru i§i en miinasib zamanda ve en uygun 
yerde yapmaya mecbur edilmi§ gibidir. Hakikatte ise onlar serbest i§ 
goriirler. Hayat daima ilerlemektedir. o, bu ilerleyi§inde yapicidir, 1slah 
edicidir, geli§tiricidir, yeni ve daha iyi olam yaratlc1d1r. Haya,tm ard1 
aras1 kesilmeyen bu faaliyet~nin cans1z e§yada hi~bir benzeri ve omegi 
yoktur. Acaba bu bir idrakten mi dogmaktadlr, yoksa i~giidii eseri mi
dir? Veya hi~ bir sebep olmaks1zm sadece oluveren bir i§ midir? Bu
nun cevabm1 artlk kendiniz verebilirsiniz. 

Biitiin bunlardan sonra yine siz : Bu boliimde anlatllanlann hi~
biri hayatm nasll ba§ladlgm1, yani onun §U yer kiiresme nas1l geldi
gini bize izah edememektedir, diyebilirsiniz. Evet, §U sat1rlarm yazan 
da bunun nas11 oldugunu bilememekte, yalmz hayatm, ilahi kuvvetin 
bir ifadesf olarak meydana geldigine ve hi~ bir zaman maddi olmadt-
gma inanmaktad1r, o kadar. · 
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c) Genler 

Di§i, erkek butun hucrelerde kromozomlar ve gen,ler bulunur. Kro
mozomun i~inde geni kapsayan ku~uk bir ~ekirdek vardir. Genler her 
canll varhgm ve bu arada insamn ozelliklerine etki yapan ba§ faktor
dur. theme hucresindeki stoplazma ise, kromozomu da, geni de ~evre
leyen ve ~e§itli kimyasal bile§iklerden meydana gelen fevkalade bir 
maddedir. Yeryuzunde ya§ayan butun insanlann ferdi ozellikleri, psi
kolojileri, renkleri ve 1rklanndan sorumlu olan bu genlerin ttimii o 
·'kadar ku~uktur ki, biraraya getirilse bir yuksugu bile dolduramazlar. 

Genler, o son derece ku~uk, mikroskobik varllklar butun insan, 
hayvan ve bitkilere ait ozelliklerin rakipsiz anahtarland1r. iki milyon
dan fazla insamn butun ferdi ozelliklerini kapsayan yuksuk· buyuklu
gundeki hacim §tiphe yok ki ~ok ku~uk bir hacimdir. Fakat bu, tartl
§Ilamayacak bir gerc;ektir. Acaba genler ve onlanp etrafmi . saran 
stoplazmalar, ge~mi§ atalardan insanhga intikal eden soya~ekim ozel
liklei:'ini kendilerinde sakhyorlar m1? Yine bunlar pek minicik bir alan 
i~inde her ferdin psikolojisini gizliyorlar m1? Ve burada saklanamn, giz
lenenin i~yuzu nedir? Bir talimat kitab1 veya atomlar dizisi mi? Yoksa 
her §ey tesadufe mi birakilmi§? , 

Dol yatagmdaki gocuk (cenin, embriyon) protoplazma halinde 1rki 
ozelliklerine dogru geli§irken ad1m ad1m izlenebilen bir evrim gegirir, 
<:genlerde ve stoplazmadaki duzen» diye ifade edebileceginilz bir ge
li§me kaydeder. 0 kadar ki bu 1rki geli§mesinde, cenini, ilk te§ekkiilun
den beri besleyen annenin bile buyuk bir tesiri yoktur. <;unku meydana 
gelecek ~ocugun annesine mi, babasma m1 benzeyecegini kararla§tlran 
da bizzat genlerdir. Bu benzeyi§i, dogumdan once ~ocuga yatakhk eden . 
ortamm temin ettigini soylemek i~in elimizde herhangi bir delil yok
tur. Geli§me; normal olarak uzun «zaman bolumleri»nin gec;;mesini ge
rektirir, ancak bu sayede c;e§itli degi§iklikler meydana gelebilir. trzun 
zamana bagh olan bu geli§me insan cinsinin devamhhgmi, dayamkh
hgim ve soya benzemesini saglar. Geli§me; ruhun ufleni§iyle en olgun 
derecesine ula§Ir. Yuce Yaratlc1 bu onemli fonksiyonu s1rasma ve du
zenine koymu§tur. insanoglu c;;ocugun dOl yatagmdaki geli§me ince
liklerini anlamaz veya tezcanhhk eder diye, ulu YaratiCI, bu geli§me 
fonksiyonunu luzumundan fazla hizlandirmami§tir. Daima yeni ge
li§meler, geli§en varhkta bulunan ozelliklere ve bir de geli§meye. uy
gun dti§ecek bir ortamm bulunu§una · dayamr. Tesaduftin ve sonradan 
ortaya c;;1kan durumlann evrime yaptlklan etki pek azd1r. Boyle etkiler 
daha c;;ok anne ile baba arasmda bulunan ve soyac;;ekim yoluyla evlada 
gec;;en onemli ve belirgin baz1 ayn ozelliklerde goze c;;arpar. 
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1 
Bir kelebegin ba§kala§Imim inceleyecek olursamz, onun, yumur

tadan <;Iktlktan sonra t1rtll halinde oldugunu gorurstintiz. T1rt11 obur
ca yer, geli§ir ve kendisini k1smen ipek olan bir tabakaya rahatc;a sa
rar, sonra krizalit haline gelir. Koza ic;indeki tlrtllm vticudunu te§kil 
eden dokularm c;ogu c;e§itli hticrelere ayn§Ir ve hucreler kan§1m1 ha
lini ahr. Bu devrede bulunan bir tlrtlh tahlil eden, hucreler arasmda 
hie; bir aynm yapamaz, hatta o, bu kan§Iml bile farkedemez. Mtinasib 
bir zamanda krizalitteki her canh hticre kendisine uygun yeni bir ev
rim gec;irir ve boylece krizalit canh ve yeni bir yaratlga donti§tir. Bu 
hayvan, artlk kendisi ic;in gerekli olan butun fiziksel organlara sa
hiptir, yeni bir tlrtllm karma§Ik tabiatmm yans1m meydana getirme 
gucune sahiptir. Zamam gelince koza ac;1hr ve kelebek dedigimiz o 
enteresan yaratlk dtinyaya gelir. 

~imdi kendi kendimize sorahm : Genlerdeki bu «yon verici kuvvet» 
nereden gelmektedir? Genler hucrelere komuta etmekte, hucreler de 

. askerlerini yerine getirmektedir. Ve bu kan§lk munasebetlerden dogan 
netice de bir matematik probleminin c;oztilmesi gibi her yonden dogru 
c;1kmaktad1r. 

Rengin, belirli bir dalga uzunluguna sahip I§mlarm belirli mad
de1er tarafmdan emilmesiyle meydana geldigi soylenir, bu maddeler 
diger dalga uzunluklanm da yans1malan ic;in serbest b1rak1rlar. l§Ik 
dalgalan oldukc;a buyuktur. <;unku inc; ba§ma 33.000 ila 36.000 ara
smda yay1hrlar. Halbuki diger dalga veya I§mlar, inc; ba§ma telsiz' ic;in 
birkac; km. X l§mlan, radium ic;in 10 milyon veya daha fazla yaYihr. 

Gelecekte ne gibi bulu§larla kar§Ila§acagimiZl bilmiyoruz. S1cak 
tilkelerde ya§ayan bir c;e§jt kelebek vardu ki, kanatlan, saydam bir 
maddeden yap1lffil§, c;ok ince baz1 levhalarm te§kil ettigi tabakalarla 
orttiltidur. l§Ik ~u kelebeklerin kanatlarma girdikten sonra, bazan 
opal'in (panzehir ta§I) renkleri arasmda gorebildigimiz tath bir mavi 
ile yans1r. Demek ki «genler» i§leri oyle ayarhyor ki binlerce nesil gec;
tigi halde, herhangi bir degi§iklik bile olmuyor. 

Genlerde, radium veya diger I§Iklarla etki yapmak mumktindur .. 
Boyle birc;ok §a§Irtlci anormallikh~r elde edilebilir. Bilginler, birgtin, 
belki tabiatm sanatma guzellik katabileceklerdir, · fakat bunu yapabil
mek ic;in c;ok k1ymetli bilgiler elde etmeleri gerekir. Bu bilgiler saye
sinde de biyoloji, tip ~e fizik ilerleyecektir. 

~imdiye kadar bildigimize gor~ butun hayat, bir tek hucreden 
gelmektedir, elimizde ba§ka ttirlti sonuc; doguracak he:r;hangi bir delil 
mevcud degildir~ Mti§ahade edildigine gore butun canh turler arasm
da yarat1h§ karakteri bak1mmdan a§1lmas1 mumkup. olmayan derin 
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w;urumlar vard1r. 0 kadar ki birbirine yakm olan turler bile ger~ek 

ten ayn ayn yaratlh§lara sahiptir. Birc;ok hayvan da ay:':'I karakterde 
iki turlu dollendirme kudretini k1sa zamanda kaybeder. Sozgelimi ka
tlr, atm ve e§egin yavrusu oldugu halde bir katlr nesli mevcud degil
dir. Geriye, hayatm asll kaynagma dogru gittikc;e «Qevreye uyman 
olaymm daha yaygm oldugunu goruruz. Hatta oyle bir zaman dli§li
nfilebilir ki canhmn c;evreye , uyma gucu ileri derecede bulu~uyordu 
ve yeryuzu - bugun de buyuk c;apta oldugu gibi- o zamanlar, «her 
biri , kendi turfinden olann canhlarla dopdoluydu. Bugunun midyesi 
ve ahtapotu, bunlarm her ikisi de yumu§akc;alardandlr, fakat her bi
rinin «c;evreye uyma>> faktoru ile zamanla ald1g1 §ekil oyle bir aynllk 
arzetmi§tir ki bunlann ikisinin de aym turden olduklanna inanmak . 
guc; bir §ey olmu§tur. 

Canlllar arasmdaki bu aynlma olay1, ta hayatm ba§lang1c1 za
manlarmda meydana gelmeye ba§lad1gmdan her bir yaratlk zamanla 
ozel bunyesine burunmfi§, geri donme veya yeniden kendisine ba§ka 
bi:r §ekil verme gucunu kaybetmi§tir. i§te bu hayvanlar, degi§ik §art- ' 
lara ayak uydurma kabiliyetini buyuk c;apta kaybettiklerinden, bir-
c;ok hayvan turunun nesli kesilmi§, digerleri ic;in de ya§aina imkam 
kalmami§tir. 

Yukarda soyledigimiz gibi genler, butun canhlardaki cinsiyet huc
relerinde bulunan atomlarm Ultramikroskobik bir §ekilde duzenlenmi§ 
olmasmdan ibarettir. Yaratill§ projesini, gec;mi§lerin sicilini ve her can
hnm kendisine has ozelliklerini genler muhafaza etmektedir. Genler; 
.bitkilerin her §eyine; . kokfine, dalma, yapragma, c;ic;egine, govdesine 
ve meyvesine, butun aynnt1lariyle hakimdir. Yine onlar insan da dahil 
olmak uzere butfin hayvanlann §eklini, iskeletini, k1llanm, sac;m1. .. 
ve kanatlanm tesbit eder. 

d) Viicud Fabrikas1 

Sindirimin bir kimya laboratuvanndaki ameliye oldugunu ve ye
digimiz yemeklerin de hammaddelerini te§kil ettigini kabul edersek, 
cereyan eden olaym ne kadar ilgi c;ekici oldugunu hemen anlaYiveri· 
riz. Qunku midenin kendisi haric; yenilebilecek her §ey sindirilmekte-
di~ ' 

Biz, bu laboratuvann dururnuna hie; bakmadan veya sindirim kim
yasmm bu i§l nas1l _ gordugunu dfi§finmeden. laboratuvara hammadde 
. olarak birc;ok yemek c;~§itlerini gondermekteyiz. Sozgelimi pirzolalan, 
lahanaYI, m1S1n ve k1zarm1§ bah~ yeriz. Butfin bunlara, zaman olur 
maden suyu ve pekmez ilave ederiz. Mide, bu yemek kan§Iffimm ic;in-
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den faydah olanlan ser;er. Bu i§i, her tiirlii yemegi kimyasal bir ana
lizden ger;irmek suretiyle ba§anr. Bu esnada btraktlgl fazlallklar olur. 
Mide ay1rd1g1 besin maddelerinden r;e§itli hiicrelere g1da te§kil edecek 
olan yeni proteinler elde eder. Sindirim sistemimiz, besinlerin ir;inden 
kalsiyumu, ktikurdii, iyodu, demiri ve diger zaruri maddeleri aytnr, 
ahr. Yine o, ana molekiillerin bo§a gitmemesine ve hormon uretmeye 
onem verdigi gibi, hayat ir;in zaruri olan biitiin malzemelerin belirli 
ve diizenli miktarlar dahilinde daima var olnrasm1 ve her tiirlii ihti
yacmi kar§Ilamaya haz1r bulunmasm1 da saglar. Sindirim cihaz1, ar;llk 
gibi vuku'bulacak her tiirlii olaylar ir;in yag vs. ihtiyat maddelerini de 
depo eder. 

Sindirim cihaz1m1z biitiin bunlan yaparken insanm dii§iinii§ ve 
ak1l yiiriitii§iinden hir;bir zaman etkilenmez. Biz insanlar, hayat1rmZ1 
siirdiirebilmek ir;in, otomatik olarak ve hie; b1kmadan birr;ok §eyler ye-

. yip ir;iyor ve dolayisiyla saytlamayacak kadar ~ok olan maddeyi bu 
laboratuvara dokiiveriyoruz. Besinler; r;e§itli . sindirim yerlerinde .kim
yasal analizlerden ger;tikten ve yeni besinler haline geldikten sonra, 
sayisi, yeryiiziindeki biitiin · insanlarm say1smdan fazla olan hucrele
rimizin herbirine gonderiliyor. Burada hiicrelere yap1lan besin nakli
yatmm devamli olmas1 ve ayri ayn herbir hiicrenin ozet olarak muh
ta~ oldugu besin maddesi ne ise, onun gonderilmesi gerekmektedir. 
Oyle ki rolleri ba§ka olan hiicreler, ald1klan bu ozel .besinden kemik, 
tirnak, et, k1l, goz ... Ve di§ meydana getirsin. 

0 halde sindirim cihazi dedigimiz §ey, insan zekasmm icadettigi 
hie; bir fabrikamn imal edemeyecegi kadar madde i§leyen bir Jdmya 
labotatuvandir. Burada, aynca, dtinyamn · tamyabildigi en biiytik da
gitlm ve nakliyat sisteminin de ilerisinde bir hakliyat sistemi vard1r, 
fevkalade bir diizenle her §eyin yerini buldugu bir sistem. Bu labora
tuvar, r;ocukluk devresinden sozgelimi, 50 ya§ma kadar onemli hi~bir 

· hata i§lemez. Halbuki bu sure ir;inde i§ledigi maddeler aslmda ~ok de
gi§Ik molekiillerden meydana gelmi§tir. Hem bu maddelerin birc;ogu 
da zehirlidir. Besin dag1tlm kanallan ~ok ~ali§maktan tembelle§ince 
zay1flar ve nihayet ihtiyarlanz. 

Hiicrelere gelen besin elemanlan heniiz birer temel besin madde
sinden ibarettir. Hiicrelerin fonksiyonu bu besinleri , yakmaktlr. Vucu
dun ISISllli saglayan yegane kaynak bu yanma olaytdlr. Siz, tutU§tUr
madan yanma olaym1 meydana getiremezsiniz. Mutlaka once tutu§
turma olaytm temin edeceksiniz. i§te tabiatta da tutu§turma olaytm 
meydana getirecek kii~iik kimyasal bile§ikler (hiicreler) hazirlanmi§
tir. Kendilerine gelen besini tutu§turarak yakan hucreler boylece ok-
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sijen_, hidrojen ve karbon saglami§ ve gerekli ISlyi el~e etmi§ olurlar. 
Her yanma olaymda oldugu gibi, bunda da netice su buharlan ve kar
bondioksittir. Kan, karbondioksidi akcigerlere ta§Ir. Size nefes almay1 
temin eden yegane §ey akcigerlerdeki karbondioksittir. insan bir gi.in 
i~inde yakla§Ik olarak 1 kg. karbondioksit i.iretir. Fakat bir~ok kar
ma§Ik fonksiyonlar insam bu karbondioksitle zehirlemekten korur. Her 
canli besinleri sindirir. Her canh, ozelligi icab1, muhta~ oldugu ozel 
kimyasal maddeleri yemek mecburiyetindedir. Bi.iti.in hayvan . ti.irleri 
arasmda .eri kii~i.ik ayrmt1lanna varmcaya kadar, mesela, kamn kim
yasal elemanlarmda her ti.ire gore aynhklar vard1r. Bu sebeple de her 
bir ttir i~in ozel bir olu§um ve i§leyi§ bahis konusudur. 

Zararh mikroplarm vi.icutta bir enfeksiyon meydana getirmesi ha
linde sistein bunlan kar§Ilayacak devamh bir ordu bulundurur. Bu 
ordu normal olarak mikroplan yener ve insan vi.icudunu erken Oli.im
den korur. 

Sayip dokti.igi.imi.iz bu harikalar hayat olrnaks1zm bulunamaz ve 
ba§ka herhangi bir §eyle de meydana getirilemez. Bi.iti.in bunlar tam 
aksamayan, mi.ikemmel bir nizam i~inde olur. Nizam ise, mutlak ola
rak tesadi.ifle taban tabana z1tt1r. 

e) i~giidii !.T 

Yarat1klar dtinyas1 i~inde bir~ok hayvana, belirli §ekillerde ve i.is
ti.in derecede baz1 fonksiyonlan icra etme kudreti verilmi§tir, bunlara 
ister i~gi.idi.i, ister zeka deyiniz veya ba§ka bir isim veriniz. Sozgelimi, 
e§ek ansi ~ekirgeyi yakalar, toprakta bir ~ukur kazar, ignesiyle ~e

kirgeyi oyle ·mi.inasib bir yerinden sokar ki hayvan kendini kaybeder, 
fakat olmeyerek konserve bir et gibi ya§ar. Daha sonra hi~ §a§madan, 
en uygun bir yere yumurtalanm koyan e§ek ans1 ne bilsin ki ki.i~i.ik 

yavrulan yumurtadan ~1kar <;Ikmaz bir <;ekirgenin konserve etinden 
beslenecektir, hem de varhklan i<;in <;ok bi.iyiik onem ta§Iyan bu hay
vam oldi.irmeden e§ek anlan gibi bu i§i . ba§langi~tan beri devamlt ola
rak yapml§ olmahd1r. Aksi takdirde yeryi.izi.inde bu hayvamn cinsi 
kalmazdL ilim bu enteresan hadise i<;in bir izah yolu bulamamakta· 
d1r, fakat hadise tesadi.ife de baglanamaz. 

Toprakta a<;t1g1 <;ukurun i.istiini.i orten bu di§i hayvan u~ar gider 
ve bir mi.iddet sonra oli.ir. Ne kendisi, ne de kendisinden onceki ben:
zerleri yaptlklan bu i§i dii§iinmemi§lerdir. Bunlar yavrulanmn ileride 
ne ile kar§Ila§acaklanm, hatta yavru diye bir §eyin mevcud oldugunu 
bilmiyorlardl. Daha da ileri giderek §Oyle diyelim : ~u hayvanlar ger
~ekten ~ah§tlklanm ve ti.irlerini korumak i<;in yediklerini bile bilmez
ler. 
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Karmca ve anlann, kendi topluluk hayatlanm nas11 dtizene ko
yup idare edeceklerini bildiklerini soyleyemeyiz. <;tinkti bunlann as
kerleri, i§c;ileri, esirleri ve kralic;eleri vard1r. Fakat Balt1k Denizi sahi
linde elinize bir kehribar parc;asi ahrsamz onda uzun as1rlardan beri 
bir karmcamn sakh kald1gm1 ve bunun bugtintin karmcasmm t1pkls1 
oldugunu goreceksiniz. Karmca c;evresine tamamen uyduktan ~onra 
acaba evrimi durmU§ mudur? Ve ktic;tik kanncanm zihni daha btiytik 
bir gayeyi gerc;ekle§tirmekten c;ok aciz mi bulunuyordu? Kanncamn, 
sosyal bir bOcek olarak olu§mas1 bak1mmdan ~ok §ey ogrendigi §Up
hesizdir. Soylenebilir ki, kannca «en btiytik c;ogunluga, en btiytik fay
da» tarzmda ifade edilen o enteresan teoriyi merhametsiz bir §ekilde 
uygulamakta ve bu teorinin mantlki neticesini de gerc;ekle§tirmekte
dir. 

Baz1 kannca ttirlerinde, i§c;i kanncalar kl§ boyunca diger kann
calan beslemek ic;in btiytik taneler toplar getirir. Bunlar toprak al
tmda bir ccogtitme odaSll> in§a eder. Ogtitmeye uygun, b'l:iytik ve kuv
vetli c;enelere sahip bulunan kanncalar koloninin ihtiyac1 olan besin 
ic;in bu taneleri ogtittir, bunlarm yegane i§i bundan ibarettir. Sonba
har. gelip de tanelerin hepsi un haline getirilmi§ olunca, «En btiytik 
c;ogunluga, en btiytik fayda» prensibi, hazulanan bu yiyecegin saklan
masml gerektirir. Madero ki yeni dogacak kannca nesli birc;ok ogti
tticti kannca da getirecektir. Asker kanncalar halen mevcud olan ogu
tticti kanncalan oldtirtir. Her hal de bu bOcek askerlerin · vicdam, ol
dtirtilen kanncalann, taneleri ogtitme Slrasmda yeteri kadar g1da pay
lanm ald1klanna kanaat getirmekte ve bununla mtisterih olmaktad1r. 

BaZ1 kanncalar, ic;gtidtintin veya dti§tincenin -hangisi hm~unuza 
giderse onu tercih ediniz-- sevkiyle, g1dasm1 temin etmek ic;in, «man
tar tarlalan» diyebilecegimiz yerlerde besin olarak mantar yeti§tirir
ler. Bu kanncalar aym zamanda gtil biti ve tlrtll gibi ktic;tik bOcekleri 
avlarlar. Bu ktic;tik yaratlklar kanncalann sagmal inekleri ve kec;ileri 
gibidir. Kanncalar bunlardan bala benzer belirli bir SlVl alarak besle
nirler. 

Kanncalar diger baz1 kanncalan esir alarak i§lerinde c;ah§tmrlar. 
Baz1 kanncalar da yuva yaparken, bitki yapraklanm dtizene koyarken 
bu i§i ic;in yavru kanncalan c;ah§tmrlar. Qtinkti -:-ipekoocegi gibi--
ipek iplik salgllayan bu yavrular yuvanm etraf1m beraberce orerler. 
<;o~ yavru karmca kendisi ic;in yuva (koca) yapmaya fusat bula
maz, fakat bununla beraber o, topluma hizmet etmi§ . olur. 

Karmcayt olu§turan §Uursuz atomlar ve molektiller bu kadar kar
IDa§lk i§lerin ic;inden nas1l c;1kabiliyor? 

te 

ya 
ge 
s~ 
gi 
Fl 
ka 

ri 
til 
laJ 
bl 

e~ 

ic; 
kl 
m 
1 
al 
k 
li 
rc 

k 
g 
d 
f 
S( 



KUR'AN-I KERIM'E GiRtS 155 

~uphe etmemelidir ki, butun bu i§leri yaparken karmcaya yol gos-
teren bir YaratiCI vard1r. . 

Ku§lann yuvaya donO.§ i~gudUleri vard1r. Kapm1zm iizerinde, yuva· 
yapan nar bUlbUl:ii sonbaharda guneye go~ eder, fakat ilkbahar gelir 
gelmez dogruca eski yuvasma doner. Her eylUl aymda ku§lann ~ogu 
surUler halinde guneye go~ e9-er. Bu ku§lar yolculuklan s1rasmda en
gin denizler uzerinde a§ag1 yukan 16.000 km. kadar bir mesate ahrlar. 
Fakat hi~bir zaman yollanm §a§Irmazlar. Posta guvercini, kendisine 
kapah bir kutu i~inde yaptlnlan uzun yolculuk esnasmda tepesi uze
rindeki yeni yeni seslerden bunahp §a§kma donunce, bir muddet tur at
tlktan sonra hi~ §a§Irmadan vatanma dogru yonelir. Esen ruzgar, agac;
lan ve dallan ne kadar kan§tlnrsa kan§tirsm, an maharetle kovamm 
bulur. ButUn bunlar gozle gorUlen delillerdir. 

Meskene donO.§ duyarhg1 insanda zay1fhr. Fakat o bu alandaki 
eksikligini seyr u sefer aletleriyle tamamlar. Demek ki biz, boyle bir 
i~guduye muhtac1z, fakat akhm1z bu ihtiyac1 kar§Ilamaktadir. Nice 
ku~uk bocek vard1r ki takdir edemeyecegimiz derecede mUkemmel, 
mikroskobik gozlere sahiptir. ~ahin, karta~, akbaba gibi Yirtici kU§
larm teleskobik bir goz ta§1d1klan §Uphesizdir. insan bu konuda da 
aletleriyle ustunlugunu korumaktad1r. Qunku insan icad ettigi teles
kop sayesinde, gorme kuvvetinin ancak iki milyon defa art1nlmas1 ha
linde gorebilecegi ytldtz kurrielerini seyretmektedir. Yine o elektromik
roskobu yardtmtyla ~1plak gozle gorUlemeyecek bir bakteriyi gorebilir. 

ihtiyar atm1z1 tek ba§ma b1rakacak olursamz, karanhk ne kadar 
koyu olursa olsun, yolunu bulacaktlr. At, karanhkta net olmasa da 
gorebilir. QO.nku o, yolun yayd1g1 klztlotesi (enfraruj) I§Inlanndan az 
da olsa etkilenen gozleri sayesinde yol ile iki tarafm 1s1 derecesindeki 
fark1 hisseder. Bayku§, gece karanhg1 ne kadar koyu olursa olsun, 
serin otlar uzerinde yuruyen s1cakkanh fareyi farkede~. Biz insanlar 
ise, I§Ik dedigimiz radyasyon olaym1 icad ederek geceyi gunduze c;e
yirebiliyoruz. 

Gozunuzdeki mercek cismin goruntusunu ag tabakaya (retina) 
dfi§firur. Mercege bagh olan kas, cismin uzakhgma gore, otomatik 
olarak mercegi ve dolayisiyla odak noktasm1 ayarlar. Ag tabaka do
kuz ayn kattan olu§ur ki bunlann tumu ince bir kag1ttan daha kahn 
degildir. En i~teki tabaka gorme duyusunu alan «c;ubuk» ve «konb 
hficrelerden OlU§IDU§tUr. Qubuklann 30 milyon, konilerin de 3 niilyon 
kadar oldugu soylenir. Butun bu hucreler gerek kendi aralannda. ge
rek mercekle tam bir ahenk i~inde bulunur. l§in en enteresan taraf1, 
bu hucrelerin mercege s1rt ~evirmi§ bir dutumda bulunmalan ve di§a 
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degil, ic;e dogru yonelmi§ olmaland1r. Sadece merceklerin ic;inden ba
kacak olsaydm1z dii§manm1z1 ba§a§agi gorecek, onun sag tarafm1 solda 
bulacaktm1z. Bu da dii§man kar§ISmda kendinizi savunmak ~stedigi

niz akdirde i§inizi altiist edecekti. Bu sebeple tabiat, ileride vuku'bu
lacak kan§Ikhklan -hangi yolla ise- onceden kestirmi§ ve gorme 
duyusu meydana gelmeden ikinci bir plan tatbik etmi§tir. Beyne va
ran milyonlarca noron ve sinir vas1tas1yla te§kil ettigi bu yepyeni dii
zen ile e§yay1 dogru olarak gormemizi saglam1§t1r. Tabiat bununla da 
yetinmeyerek duyusal idrakimizi 1s1dan l§Iga c;evirmi§ ve goziimiizii 
renge kar§I duyarh kilmi§tlf. Bu sayede biz diinyam1zm rengarenk ci
simlerini dogru olarak gorebilmekteyiz. Bu da gorme konusunda ~ok 
isabetli bir tedbirdir. Goz merceginin yap1s1 yogunluk bak1mmdan fark
llhk arzeder. Bu sayededir ki biitiin I§mlan odak noktasmda toplaya
bilir. Boyle bir ozellige, aym cinsten (homojen) olan tek bir maddede 
-,-mesela cam gibi- hic;bir zaman tesadiif edilemez. Merceklere, c;ubuk 
ve koni bic;imindeki gorme hiicrelerine, noron, sinir ve digerlerine ait 
bu fevkalade diizen, te§kilat . ve fi:henk mutlaka aym anda olu§mu§tur. 
Qiinkii bu pek ayrmtlh cihazm her bir iinitesi tam te§ekkiil etmeden 
gormek miimkiin -degildir. Nas1l olmu§ da bir liizumlu faktor diger 
faktorlerin ihtiyac;lanm takdir etmi§ ve ona uygun bir tarzda kendi
sine bic;im verebilmi§tir. 

Ara§tlnci bir buruna sahip bulunan kopek gec;mekte olan hay
vam bakmadan hissedebilir. insan zaYif olan koklama duyusunu kuv
vetlendirecek herhangi bir cihaz1 heniiz icad edememi§tir. Hatta biz 
koklama duyumuzun mesafesini uzatma c;arelerini ara§tirmak ic;in i§e 
nereden ba§layacagimizl bile kestiremiyoruz. Fakat bizim bu duyumuz, 
zaYif olmasma ragmen son derece kiic;iik, mikroskobik zerreleri te§his 
edebilecek kadar bir keskinlige sahiptir. Acaba · aym kokuyu hepimiz 
aym §ekilde mi hissederiz? Oyle anla§Ihyor ki her birimize farkh bir 
tatma duyusu meydana getirmektedir. i§in hayret edilecek bir yonii 
de duyumlarm bOyle farkhhk gostermesine 1rsiyetin rol oynamas1d1r. 

Butiin hayvanlar i§itir. Hayvanlarm duyabildigi sesleriri birc;ogu 
bizim duyabilecegimiz titre§im Slmrlannm dl§mdadlr. Oyle ince ve 
hafif sesler vard1r ki, bizim sm1rh i§itme duyumuzun kat kat iistiinde 
kahr. Fakat insan, icad ettigi cihazlar sayesinde kilometrelerce uzakta 
yliriiyen bir sinegin sesini kulak kepc;esinin iizerinde yiitiiyormu§ gibi 
duyabilmektedir. insan buna benzer cihazlarla giine§ I§mlanmn te
sirini bile tesbit etmi§tir. 

insan kulag1; bir parc;as1 4.000 kadar yaydan (kavisten) meydana 
gelen bir cihazdrr. Bu yaylar son derece ince ve karma§Iktu. Hacim 
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ve §ekil bak1mmdan birbirinden farkh olmakla beraber, kendi arala
rmda Jnce bir duzen ve ahenk arzederler. Bu yollann bir musiki ale
tine benzedigini birbirleriyle temas kurmakta ve <;e§itli ses dalgalan, 
bir orkestrada ayn ayn her bir musiki aletinden <;lkan nagmelerin 
te§kil ettig1 ustun ses kompozisyonu olabilecegi gibi, gok gurliltiisun
den tutunuz da c;am agac;larmm fiSiltllarma kadar ya§ayabilmesi ic;in, 
ustun bir -kabiliyetle tekamlil etmeye sevk edildiyse nas11 olmu§ da 
onun duyarllk mesafesi uzatilmami§ ve her turlu ince sesleri alacak 
bir hass~iyete ula§tmlmami§? Yoksa hucreler, kulag1 tesadufen mi 
bildiklerinden daha elveri§li bir §ekilde yaratm1§lard1r? 

Bitkiler, dollenmeyi saglamak ve dolayisiyla varhklanm surdure
bilme~ ic;in baz1 aracllar kullanmas1m ba§armi§lardir. Yaptiklan i§ten 
habersiz olan bu arac1lar bir c;ic;ekten digerine <;h;ek tozu ta§Iyan bo
cekler, ruzgar, tohumlan o c;ic;ekten bu c;ic;ege ta§Iyan, uc;ar veya yu
rur her §eyden ibarettir. Nihayet bitkiler insam, o yuce mahluku da 
tuzaga dli§lirmli§tlir. insan, dogrusu tabiat1 guzelle§tirmi§tir, tabiat 
ta onu bol bol mukafatlandirmi§tir. Fakat insan c;ok ureten bir m~h
luktur, bu sebeple de ziraata ba§vurmak mecburiyetinde kalmi§tir. 0, 
tohum ekmeye, ekini yeti§tirip b.ic;meye, depolamaya, aynca bitkileri 
geli§tirmeye, a§Ilamaya ve gtibrelemeye mecburdur. Eger insan bu i§
leri ihmal edecek olursa ac; kallr. Boylelikle medeniyet yikillr, yerytizu 
tekrar ilk ve tabii haline doner. 

Henuz yavru halinde iken yuvalarmdan alman ku§lar, buyuduk
leri zaman kendi familyalarmm tipinde yuva yaparlar. Oyle anla§I
llyor ki nesilden nesile intikal eden gelenekler c;ok eski ve derin te
mellere sahiptir. Acaba butun bu i§ler bir tesaduf eseri mi, yoksa 
hikmetli bir varllgm yaratmas1 mahsftlu mtidur? Bir k1smmdan soz 
ettigimiz, hayvanlara ait bu kudret ve imkanlar, «ic;gudli» diye isim
lendirdigimiz ve nesilden nesile gec;en (1rsi) bir gelenegin kuvvetinin 
belirtileridir. Yeryuzunun her ko§esini i§gal eden bunca canh i~inde , 

insanda oldugu gibi, ak1l ytirtitme ve netice c;*arma kudretine sahip 
bulunan hi<;bir varllk yoktur. Canhlar dtinyasmda c;evre §artlarma 

· uymada c;ok ileri gidildigi takdirde yok olma tehlikesi de sozkonusu
dur. Fakat sadece insand1r ki, rakam bilgisi ve matematik zekas1 iler
leyebilmi§tir. Boceklerden · biri ayaklannm saYISinl bilecek olsa bile, 
kendi familyasmdan iki bocegin ayak sayi$!.ll1 bilme imkamna sahip 
olamayacaktlr. Qunku bu, ak1l yurutme kudretine baghd1r. 

istakoz gibi bir~ok hayvan vard1r ki, organlanndan birini kay
bedecek olsa vucudundan bir parc;a koptugunu farkeder, hucrelerini 
c;ah§tlrmak ve irsiyet faktorlerinden faydalanmak suretiyle hemen 
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kaybolan orgam yerine getirmeye koyulur. Organ tam olarak yerine 
gelince hiicrelerin ~all§masi durur, ~iinkii hiicreler, bilinmeyen bir 
yolla i§i btrakma zamammn geldigini • anlarlar. 

Tatll su polibi ikiye aynld1g1 zaman, bu parc;alardan biri vas1ta
s1yla yeniden te§ekkiil etme imkamm bulur. Solucanm ba§lm kese
cek olursamz hemen yeni bir ba§ imal ettigini goriirsiiniiz. Biz in
sanlar da yaralanm1z1 iyile§tirme imkamna sahibiz. Fakat operator
ler -ger~ekten olabilecekse- hiicreleri harekete gec;irip de yeni yeni 

. kollar, tlrnaklar ve sinirler elde etme imkanma ne zaman kavu§acak
lardlr?. 

Burada «yeniden yaratma» bilmecesine bir parc;a I§Ik tutan miit
hi§ bir gerc;ek vard1r : Hiicreler ilk geli§imi s1rasmda bOliinecek olur
sa, boliinen her parc;a tam bir canh meyd~ma getirme kudretine sahip 
olmaktad1r. 0 halde ilk hiicre iki ayn parc;aya aynhrsa her bir par
.;adan ayn ayn fertler olu§ur. ikizlerin birbirine benzemesi bu olayla 
iza.h edilebilir. Fakat hlldiseden daha onemli bir netice ~1karmahy1z : 

Demek ki ba§langi~ta mevcud alan her hiicre biitiirt aynntllanyla tii
riiniin tam bir ferdi olabilmektedir. 0 halde hi~ §iiphe yok ki sen, 
her hiicre ve dokuda aynen sensin. 

Atmosfer bir biitiin olarak yeryiiziine basm~ yapar. Deniz seviye
sinde 1 cm2'ye yapt1g1 basmc; yakla§Ik olarak 1033 gramd1r. Bu basm
cm bir k1sm1 (1 / 5)'i oksijene aittir. Geri kalan oksijenin tiimii bile§ik 
olarak yerkabugunda bulunur ve diinyadaki biitiin sularm 8/ 10'ini 
te§kil eder. Yeryiiziinde ya§ayan canhlarm hayat kaynag1 oksijendir 
ve oksijen bu maksat ic;in sadece hava(jan elde edilebilir. 

insan; soluk ahrken oksijeni ic;ine ~eker, kamm1z onu alarak vii
c(lda da~t1r. Bu oksijen viic(Ida alman besinleri biitiin hiicrelerde uy
gun bir 1s1 altmda ve c;ok yava§ olarak yakar, elde edilen netice kar
bondioksit ile su buhand1r. Bundan dolaytdir ki bir insan ic;in «ocak 
gibi soluyor» denildigi zaman, bu sozde, bir parc;a hakikat paYl bu
lunur. Solunum s1rasmda karbondioksit insamn akcigerine kac;ar, fa
kat az miktarda oldugu i~in viicuda zarar vermez. Bu s1rada insan 
ikinci bir soluk ahr ve karbondioksit dl§anya atllrm§ olur. Ya§ayan 
her hayvan oksijen emer, karbondioksit ~1kanr. Oksijen kandaki un
surlara ve viicudun diger klstmlanna tesir etmesi bak1rnmdan da ha
yat i~in zaruridir, onsuz hayatm biitiin . fonksiyonlan durur. 

Diger yonden, bilindigi gibi, biitiin bitkilerin hayatiyeti havada 
bOliinemeyecek kadar az miktarda bulunan karbondioksite dayanmak
tadlr, bitkiler adeta bunu teneffiis ederler. «Fotosentez» denilen bu 
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karma§Ik kimyasal reaksiyonu basit olarak anlatabilmek i<;in §Oyle 
soyleyelim : Agacm yapraklan akciger gibidir, bunlar, o inat\!1 kar
bondioksiti gune§ l§Igmda karbona ve oksijene ayuma kudretine sa
hiptirler. Ba§ka bir deyi§le · ye§il ' aga<; yaprag1 oksijen gazm1 <;Ikanr 
ve karbonu, agacm kokleri vas1tas1yla ald1g1 suyun hidrojeni ile bir
le§tirerek saklar. Tabiat sihirli bir fabrikasyonla bu elemanlardan §e
ker, selUloz <;e§itli kimyasal maddeler, meyveler ve \!i\!ekler imal eder. 
Bununla bitkinin hem kendisi beslenir, hem de yeryuzundeki butun 
hayvanlarm beslenmesine yetecek miktan uretir. Aym zamanda bit
kiler bizim teneffus ettigimiz sonsuz hayatm be§ dakikadan fazla sure- · 
medigi oksijen gazm1 .<;Ikanrlar.1 

(1) Daha geni~ bilgi icin bkz. Vahidiiddi!t Han, ilmin I~1~mda islam, cev. Akif Nuri, 
lst., A. Cressy Marrison, insan, Kamat ve Otesi, ~ev. B. Topalo~lu, ist. , John Claver 
Mansma, Nicin Allah'~ tnamyoruz, cev., i. S1dkl Eroz. 
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IV- ALLAH iNANCININ MEN~Ei' 

Allah inancmm kaynag1 konusunda degi§ik gorii§ler bulunmak
tadir. Bilhassa materyalist sistemler, Allah inancmm men§einin insan 
muhayyilesi oldugunu v.e toplumlarm sosyal yap1s1 sonucu tann inan
cmm da zuhur ettigini iddia etmektedirler. Bundan onceki sayfalarda 
bu gorii§iin tutars1zllg1 ve Allah inancmm insan i<;in ne kadar zaruri 
oldugu gorilldii. 

Batlll dinler tarihi ara§tlrmacilarmdan bir k1sm1 i~in de Allah 
inancmm men§ei, insamn tabiat kar§ISmdaki aczi, zaaf1 ve bunun so
nucu olarak te§ekkill eden korku ve endi§edir. Bu gorii§un de ne ka
dar yanli§ ve tutars1z oldugu ilerdeki sayfalarda gorillecektir. Ozel
likle XIX. as1rda pozitivizmin etkisi altmda geli§me gosteren sosyo· 
loji ve buna bagll olarak ortaya <;Ikan dinler tarihi ara§tirmalan, bu 
konuda ger~;egi rehber edinecegine, Allah inancm1 ger~;ek dl§l mes
nedlere oturtmaya ~;ah§mi§tlr. ~imdi bu konudaki iddialan gormeye 
~~aJu~ahm. Bu iddialar ger~;egin . sadece bir tarafmdan tutmakta ve 
biitiin ger~;egin bundan ibaret oldugunu one surmektedir. Bu ise tu
tarsiz_ sonu~;lara sevketmektedir. 

a) Tabiat~1 Gorii§ 

Bir k1s1m dinler -tarihi ara§tlrmac1sma gore; Allah inancmm men
§ei insamn tabiat sahnelerini hayretle seyretmesi ve· tabiatm engin 
geni§ligi kar§ISmda kendisinin gii~;suz, zay1f ve aciz c;>ldugunu kabul 
etmesidir. insamn bu geni§ kainat sahnesini seyretmesi, onu ezici 
bjr giiciin etkisi altmda kald1g1 kanaaatine sevkeder. Bu ezicr giiciin 
insandan farkh oldugunu, biitiin varllklarm bu ezici giiciin tesiri al
tmda bulunduklanm, bunun neticesi olarak o giicun hi~;bir §eyin te
siri altmda kalmad1gma inamr. insanm kainat kar§Ismdaki hayran
hgi, onu korku ve urpertiye sevkeder. Bunun sonucu olarak insan ka
inattaki her§eye fevkalade nitelikler atfeder ve onun bir mucize eseri 
oldugunu kabul eder. Boyiece tabiata peresti§ etmeye ba§lar. i§te-na
turalizm ad1 verilen tabiatperestlik dini bu §ekilde ortaya. 91kmi§tlr. 
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Bu goru§u one suren bilgin; Alman dinler tarihc;isi Max Muller'
clir. Max Muller, «Kar§Ila§tlrmah Mitoloji>l adh kitabmda mes'eleyi 
miicerred olarak ortaya koymakla kalmaz bu konuda bir taklih filo
lojik belgeler de gostermeye c;ah§lr. Bu belgeler klasik mitoloji ve tem
sillerden almml§tlr. Ozellikle Brahmanizmin kutsal kitab1 alan Veda
lar'dan bu goru§unu destekleyici belgeler verir. <;unku Vedalar'da tan
n isimlerinin genellikle c;ok kuvvetli tabii guc;lerin ifadesi oldugu go
riilur. Gok gibi, ate§ gibi kelimeler tannlar ic;in ad olarak kullamhr. 
Bu isimlerin harflerinin dahi ayniyle Hint- Avrupa dillerine gec;tigini 
ifade eder. Max Muller bura~an, §U neticeye vanr : insanhk kavimlere 
ve milletlere aynlmadan ve ana vatanmdan c;1kmazdan evvel bir tek 
dille konu§maktaydl. Tabiat kuvvetlerini bu dille takdis etmekteydi. 
Binaenaleyh, medeniyetlerin dogu§Undan once insanllgm sahip oldu
gu ilk du§unce budur. 

Fakat insanhgm gerc;ek manada inand1g1 din; ancak canh, ak1lh, 
mant1kll varhklara ibadet ile mevcut oldugundan bu fikri tekamiilun 
tabiat manzaralarmdan canh varhklara gec;i§ §eklinin sebebi uzerinde 
birtak1m sorular sormak icabeder. 

Max Muller, bunun bizzat millet uzerindeki etkisiyle cevaplandl
nlabilecegini ifade etmektedir. Normal olarak her olaya insan fiiline 
benzer bir fiil nisbet etmek bir adetti. Mesela biz, «Irmak ak1yor» de
riz. ((Gune§ doguyor, ruzgar esiyor, ate§ yakiyor» deriz. Ashnda bu 
tabirler mecazi tabirlerdir, uzun sure bu tabirler kullamlml§, neticede 
hirer hakiki tabir haline gelmi§tir. i§te bu unsurlar boylece zihinler
den hirer canh varhk §ekline ink1lap etmi§tir. Bu esnada gokcisimle
rini organik varhklar §eklinde (hayvan ve insan gibi) canland1rma 
fikri ortaya <;Ikmi§tlr ve insanm hayal gucu bu hususta buyuk bir 
rol oynami§tlr. Bazan bir tek §eyi muhtelif §ekillerle simgelemi§ ve 
degi§ik adlar "vermi§tir. Bazan da muteaddit e§yaya muhtelif isimler 
koymu§tur. · 

Bilmem ki, okuyuculanm1za bu yorumun mitoloji ve masallarm 
dogu§u konusunda ba§anh, fakat dinlerin dogu§u konusunda yeterli 
olmad1gm1 soylememize gerek var m1? 

Max Muller, varhklan, du~unen hayvan §eklinde tasvir fikrinin 
marazi bir hal olup, insan zihninin, hayal ve vehminin mahsulu ol
dugunu kabul etmekte ve bunun zaman zaman hezeyana vard1gm1 
ifade etmektedir. Biz de buna ek olarak diyoruz . ki, bu du§unce tarz1 
dini bir du§unce tarz1 degildir. Yukarda dinin ne anlama geldigini 
belirlemek ic;in yapt1g1m1z tarifler bunu gostermektedir. Bu inane; ta
biatta mundemic; bir ruh halinde varhgm mevcudiyetine inanmaktlr. 

Tefsir, C. I, F. 11 
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insanhgm maddeden ruha ge<;i§ §eklini en dogru §ekilde yorumlamak 
icabederse, bunun dinlerin tavassutuna ihtiyag duyrnadan yaratllan
dan yarat1c1ya tabii ve manevi bir intikal oldugunu soyleyebiliriz. Na
SI! ki, giizel bir san'at eserine bakan ki§i, san'atkarm biiyiik bir zevk 
sahibi oldugunu dii§iinmekten kendisini ahkoyamazsa, yine nas1l ki, 
komple bir makinenin hassasiyetini izleyenler onu yapan ustamn ma
haretine hayran olmaktan geri duramazlarsa, aym §ekilde kfHnattaki 
fevkalade yaratlklarm azametini dii§iinen. ruhlar da tabiat1 itibariyle 
onu idare eden zekanm azametini ve giiciinii dii§iinmeye koyulurlar. 
Kat! maddeyi, canh ve ruhlu bir varhk halinde tahayyiil eden mito
lojik gorii§ ise ne akla, ne de dine uyar. Halbuki ara§tlrmac1 aksi is
tikamette yiiriidiigii takdirde ortaya <;Ikacak gorii§ hem dine, hem de 
mantlga uygun olur. ~oyle ki insan zekas1 ruhsuz kat! maddelerin ken
diliginden hareket edebilecegini, muntazam §ekilde bir yerden bir yere 
gidebilecegini ve makul hedefe dogru uzun mesafeleri kat'edebilecegi
ni dii§iinemez. Dolayh veya dolays1z olarak bunlan irade ve §uur sa
hibi bir varhgm hareket ettirdigini ve bir yerden otekine intikal et
tirdigini, bunun <;Ok ince sabit hesaplara dayand1gm1 kabul eder. 

Yaygm bir ormanm ortasmda, yiiksek bir tepenin iizerinde son 
derece giizel dayamp do§enmi§ §ahane bir ko§k dii§iiniin. Ve bir insan 
bu ko§ke geldiginde orada higbir varllk olmadigmi, hi<;bir ate§ yanma
d1gm1 mii§ahade etmi§ olsun. Boyle bir insan, ka~asmda, bu ko§kiin 
dagda yuvarlanan kayalarm birbiriyle siirtii§mesi sonucunda iist iiste 
Jlgilarak boyle fevkalade muntazam ve muazzam bir ko§k haline gel
digini kendi kendine soylesin. Ko§kiin igerisinde her tiirlii hayat im
kamna elver]§li yiiksek mi'mari ve hendese mahsUlii eserlerin de; 4ag
daki agaglann kendi kendine yanlarak levhalar haline gelip kapila
rm, duvarlarm, pencerelerin, koltuklarm ve kanepelerin kendiliginden 
olu§tugunu soylesin. Sonra bu muntazam bi<;im i<;erisine giren nes
nelerin kendileri i<;in en uygun yeri segtigini iddia etsin. Keza bitki
lerin ve hayvan tiirlerinin kendiliginden hirer hall, d6§eme ve kuma§ 
haline geldigini, odalara yayildigmi, do§ekleri kaplad1gm1 ve sedirlere 
dizildigini farzetsin. Sonra ko§kiin l§lk ve lambalarmm kendiliginden 
ayn ayn mahallerden koparak duvarlara asildigllll veya duvarlara bi
ti§tigini kabul etsin.. . Bunlan soyleyen kimseye ((rii'ya m1 goriiyor
sun? Yahut akhm m1 yitirdin? Veya uydurma bir sozii mi.i naklediyor
sun? .. » diye sormaz m1smiz? ~imdi aym soruyu yiice tavamyla gok
yiiziinii, sakin tabamyla yeryiiziinii, direk gibi daglan, <;e§itli bitkileri, 
giine§i, ay1, y1ldizlan ve ·diger varhklanyla §U kainat saray1 i<;in de 
sorabiliriz. Bu kainat saraymm kendiliginden var oldugunu soyleye-
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nin durumu o ku~ucuk ko§klin kendiliginden yap1lm1§ oldugunu soy
leyenin durumundan farkll m1d1r? Bu kainat saraym1 gorup de onu 
yaratan Yuce Yarat1ciyi dli§linmemek mumkun' mudur? ~asll ki, §a
heser bir san'at eseri, insam dogrudan dogruya onu yapan ustaya hay
ran olmaya sevkediyor, insan f1trati o san'at eserini meydana getire
nin kim oldugunu sormaya zorlamyor, ister §ahs1m tamsm, ister ta
mmasm onu dli§linmeye yoneliyorsa ve ona kar§I besledigi takdir his
sini izhar etmeye ~ali§Iyorsa melekutiyle en ustun san'at §ahikasm1 
yaratml§ alan yuce yaratiCiya aym fltratm munacaat ite yonelmesi 
ve onu derin sayg1 ifadeleriyle ovmesinin ve takdis etmesinin garip 
kar§Ilanacak neresi vard1r! Aslmda yarat1c1ya ibadetle yonelmek de 
bu hayranhgm bir nlimunesi degil midir? Dikkat ederseniz, Tannya 
munacat ve duayl . tahlil ettiginizde, gorurslinliz ki munacatlar iki 
unsuru ihtiva etmektedirler. Birincisi yonelinen zatm, yonelenin is
tegini kar§Ilayacak gti~te olmasl. .. ikincisi de yonelinen zatm; kat1, 
donuk bir madde olmamas1, sizi gormesi, duamz1 i§itmesi ve hisset-

. mesidir. Aksi takdirde ma'budun her turlu ak1l ve §Uur meziyetlerin
den mahrum olmas1 ve bunlarla abidlerini kendisine \(ekememesi ge
rekir ki bu, mlimkun degildir. 

i§te Tann dli§lincesi, inanc1 ve O'na ibadet bu iki psikolojik pr~n
sibin i\fi\(e girmesinden dogmaktad1r. Bunlardan birisi tabiati anlama 
sevki tabiisi, ikincisi de tabiattaki guzelligi ve estetigi tari1ma ve duy
ma hassesidir. Bunlardan birisi zihni, oburu de vicdani duygulard1r .. 

Tann dli§lincesinin boyle bir tabiat gorli§linden dogdugunu soy
leyenleri destekler nitelikte, psikolojik tecrubeler bulump.aktadir : 
((Mtilk elinde olan Allah ne yucedir. o, her §eye kadir'dir. O'dur 6lu
mu ve hayatl yaratan, hanginizin daha iyi amel i§ledigini denemek 
i~in. Ve 0, Aziz'dir, Gafur'dur. O'dur gokleri yedi kat lizerine yara
tan. Sen Rahman'm yaratmasmda bir dlizensizlik bulamazsm. Gozu
nu \(evir de bak bir eksiklik gorebilir misin? Sonra gozlinii iki kerre 
daha ~evir. G6z umdugunu bulamay1p bitkin ve yorgun donecektir.>~ 
(Mlilk, 1 - 4) . . 

«ingiliz bilgini Jevons'a gore Allah dli§lincesinin men§el tabiat 
sahneleridir. 0, "Dinler Tarihine Giri§" adh eserinde normal gorunum
lerin tann inancmm uyam§l i~in yeterli olmad1g1m one surmekte, bun
larm devamh tekrar etmesi nedeniyle insanm ah§kanhk kazand1g1m · 
ve onlan yorumlama ihtiyac1m duymad1g1m ifade etmektedir. Ona 
gore yeryiizunde kar§Ila§Ilan ani vak'alar, gokyuzlinde mli§ahede edi
len kasirgalar, f1rtmalar, gline§ tutulmalan, ay tutulmalan, yildinm
lar, tllf3.nlar, zelzeleler ve §im§ekler gibi normal duzeni sarsan olaylar 
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ve bunlarm zihindeki tesiri insam etkilemektedir. <;i.inki.i insan tabiat1, 
hi<;ten bir §eyin meydana gelmesini kabul etmemektedir. Hatta hay
vanlar ve ku§lar i.irpertici bir ses duyduklan zaman irkilirler ve sesin 
g·eldigi yone bakarak, onun mutlaka bir fiUlinin bulundugunu, kendi· 
liginden meydana gelemeyecegini anlarlar. i§te bu ani ve korkun~,; 
olaylar onu mi.i§ahede edenler i.izerinde bi.iyi.ik etkiler blrakarak onun 
kaynag1m ara§tlrma zaruretini hissettirir. Bu olaylann zahiri nede
nini kavrayamaymca zihnen onu gi.i~,;li.i ve korkun<; bir bilinmez sebebe 
nisbet etme zorunlulugunu duyar. <;i.inki.i aklm bti gibi olaylar kar§l· 
smda <;Ikl§ yolu bulamamas1, insam rahats1z eder.» 

Jevons'a gore normal ve surekli tabiat kanunlan bu §Uurun dog
masml onlemez. ikinci bir bakl§ta yani zihnin sukunet bulup rahat
lamas! ve gafletin, unutkanhgm sebeplerinin ortadan kalkmas1 ha
linde mumkun olur. Ona gore dini §Uurun dogu§unda hayranhktan 
t;ok korku ve endi§e §Uuru etkili olur. Ancak Jevons'un bu gorU.§U. de 
bir onceki natUralist gorU.§ gibi kendini ele§tirilerden kurtaramamu~
tlr. QU.nku her ikisi de aym kaynaktan beslenmektedir. Auguste Sa
batier'in i§aret ettigi gibi, bu gorU.§e ilkin §oyle bir itiraz yap1lm1§tlr : 
Korku ve endi§e duygusu tek ba§ma Allah dU.§U.ncesinin izah1 i<;in ye
terli degildir. Btmun yams1ra onu dengeleyecek ve keskinligini yu
mu§atacak bir §Uurun bulunmas1 gerekir. Zira insan korkuya ka:[nlm
ca ruhen muteessir olur ve o zaman iradesini yitirir. Umitsizlige du
§er ve hareket kabiliyeti dumura ugrar. Korkunun pen<;esine du§m"ii§ 
olan kimse, eger kurtulma imkamm d"ii§U.nemezse dU.§tUgu tehlikeden 
kendisini kurtaracak bir kaynag1 ara§tlrmayt hi<; dU.§U.nemez. ~u hal
de din duygusunun korku ve endi§eden dogdugunu ispat edebilmek 
i<;in ona kar§l olan umit ve emel duygusunun da bulunmasm1 §art 
ko§ar. Bu duygunun ki§iyi duaya ve tazarrua sevkettigini ve i§te o 
zall!an dinin ortaya <;1ktlg1m one surer. 

b) Ruh~u Gorii§ 

Yukanda Allah d"ii§U.ncesinin maddi kainat sayfalarma bakmak
tan dogdugunu one suren ve bu yuzden tabiat<;lllk gorU.§U. adm1 alan 
natu.ralizmin nas1l dogdugunu, bu konuda ne gibi yorumlar 'yapildi
gml, hatta insanm ilk tapmmasmm tabiata tapmma oldugunu one 
si.irduklerini gorduk. · 

~imdi de ona kar§l olan ikinci bir gor"ii§u ele alahm : Bu, animisme 
adm1 alan ve . ilk dinin oiUlerin ruhlanna ibadetle ba§ladigml kabul 
eden ruh<;u g6ru§tftr. ' ~uphesiz ki, rt:1h<;:ulugu bu §ekilde ortaya koy
mak, madde ve ruh arasmda bir aynhk gozetmek, . bu dU.§U.ncenin do-
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gm~uyla ibadet konusu arasmdaki bir anlam karga§asmdan dogrriak
tadir. ibadet her zaman maddi olmayan ruhi bir ilkeye yoneliktir. 
Naturalist goru§un onde gelen simalarmdan Ma" Muller der ki; gok 

.. cisimlerindeki fevkalade unsurlan gorme neticesinde insan; tabii gu~
lerden irade sahibi ruhi gu<;lere intikal eder. Bu intikalin bulunma
masi halinde konu dinsel bir konu olmaz. Vak1a muhtelif goru§ler 
arasmda boyle bir aynhk yoktur. As1l aynhk ibadetin ba§lama ve in
tikal §eklindedir. Naturalizme gore, ruhi kuvvet veya evrene hakim 
gii~ fikri madde alemini tefekkur ve teemmtilden dogar. Madde ale
mindeki san'atm azametini ogrenerek onu meydana getiren san'at
kann maharetine hayran olmaktan ne~fet eder . . Buradan onu yara
tan gucun varhgma (Allah) ula§Ir. Halbuki buna kar§I alan ruh<;u 
goru§ ise ruhlara inanmanm dogrudan dogruya insan toplumunun tec
rubelerinin mahsulu oldu.gunu ifade etmektedir. ::}u halde her iki yo
rum §ekli de neticede aym noktada birle§mektedir. Sadece farkhhk
lan mukaddime ve neticelerdedir. Birincide maddeden ruha ge<;i§, 

. ikincide ruhtan ruha ge~i§ olmaktadlr. 
Animizmi ccilkel Uygarhk» adh eserinde Taylor ortaya koymu§

tur. Baz1 onemsiz farkhhklarla birlikte onu ingiliz filozofu Herbert 
Spencer «Sosyoloji ilminin Prensipleri» adh eserinde takib etmi§tir. 

Once «animism» kelimesini aym anlama gelmesi dolayiSiyl,a vu
ku'bulacak bir kan§Ikhgi izale etmemiz gerekir. Biz animizmin mu
naka§a goturen rolatif unsurlarma i§aret etmede!t once, ozune inen 
bagimSlZ bir yol izlemeye ~ah§acagiz. Animizm kelimesindeki ruh -bu 
ekole ad olarak verilmi§ olmasma ragmen- uygun bir tabir degildir. 
Buradaki ruhtan maksat; canhhk unsuru ta§Iyan ana ilke degildi;r. 
Yani insanm solumasmi, duymasm1 ve hareket etmesini saglayan, ge
li§mesini temin eden enerji kastedilmemektedir. Aksine vicdanm ve 
bilcumle yuce fikri hayat prensibinin mecmuu kastolunmaktad1r. Her
kes bu iki ruh kavram1 arasmda bir aynm yapmaya · ~ah§abilir . Ve 
insana has olan ve ba§h ba§ma bir huviyet arzeden ruh ile insan ve 
hayvamn mu§terek oldugu canhhk kaynag1 ruh arasmda bir fark go
zetebilir. Biz uyuyan, bay1lan ve sar'aya tutulan ki§ilerin de nefes al
digmi, yemek yedigini ve yurudugunu biliyoruz. Ancak onlar biyolo
jik hayat bak1mmdan diridirler ama du§unce hayat1 bak1mmdan degil. 
Bu yuzden onlara ancak sozunu ettigimiz o ozel kuvvet yani munta-
zam du§unme ve §Uur kabiliyeti geri geldigi zaman canhhk kazana- ~~ 

bilirler. Bu, tecrubeye dayah du§unce· iki ruh gucu arasmdaki fark1 !I 
ortaya koymaya <;ah§maktadir. Ne var ki, du§unce ameliyesi bag1ms1z . 
olarak normal seyrini yuruturse sonu<; ~1karma belli bir noktada dur-
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maz. Aksine ikisinin fonksiyonlan arasmda mevcut alan pratik aynm1 
a§arak nitelik ve zat bak1mmdan aymma ula§Ir. Her ikisinin ayn 
birbirinden bz bak1mmdan bag1ms1z iki prensip ve esas oldugu sonu
cuna vanr. i§te ' bu bagimsizhk kazanma hali kesinle§ince du§unce bir 
ad1m daha ilerler. ~byle ki du§unen canhhk kaynag1 (nlh) ki§inin be
deninden uykuyla uzakla§Irsa ki§i yak olmaz, ruhu da yokluga gbmUl
mez. Fakat aym durum blUm i<;in varid degil midir? Ger<;i bir tek 
ki§i, normal tecrubelerle hem uyku hem de uyamkhk halini ya§ad1g1 
gibi; blum ve canhhk halini birbiri ard1 s1ra ve munavebe ile ya§a
yamamaktadir. Lakin ruhun bilfiil bedene avdetiyle, avdet etmemesi · 
arasmda vanlacak karar ayn §ey, onun bedenden aynlmas1yla dog
rudan dogruya yokluga ink1lap etmesi ayn §eydir. Bu sorunun cevab1 
delilli bir cevap olmayacak ve _bu yuzden selim f1trat sahibi kimsele
rin kabul edecegi bir netice ortaya konulamayacaktlr. Nitekim bir 
yamyla unutulmas1 mumkun olmayan ve hat1rasm1 ya§atmak i<;in in
samn <_;1rpmd1g1 maziye bagll alan, bbur taraflyla da ge<_;mi§in yeni
den tekranm bekleyen ve ne kadar uzun sure aynlml§ olursa olsun 
kaybedilenin bulunmasm1 gbzetleyerek gelecege bagh alan ·ruhi hayat 
bu konuda kesin bir cevap vermeyi bnler. ~byle de diyebiliriz : Bu ko
nuda kesin bir karara varmak, hukumlerini birbiri ard1 s1ra takibeden 
kanunlardan ve ger<;ek tecrubelerden alan bu aklm ah§kanllklarma 
uygun -du§mez. Zira nas1l yoktan bir §ey var olmas1 ak1lca normal 
olarak kabul edilemezse ve ah§llmami§ bir hukumse, aym §ekilde var 
alan bir §eyin yak olmas1 da aklen muhaldir. Bizim akllm1zm e§yanm 
yak oldugu yarg1sma varmasm1 saglayan husus; §ekil farkhhklard1r . 
E§yamn zaman ve mekan bak1mmdan yer ald1g1 durum ve konumla
rm degi§mesinden ibarettir. C>lum olay1 kar§ISmda normal . tasavvur 
ruh ve madde unsurlanmn birbirinden aynlmas1 §eklidir. Olumle mad
de kendi bunyesi alan topraga inkllab ederken, ruh da donUlmezlikler 
aleminin i<;erisinde bir ba§ka §ekle intikal eder. Boylece bedenlerdEm 
once ruhlarm varhg1 inanc1 ortaya <;Ikar. 

i§te burada bu birbirine biti§ik olarak uzanan zincirin dordiincu 
ve son halkas1 yer ahr. Buna gore ruh unsurunun gorunen dunyadan, 
gorunmezlikler dunyasma intikali onun gucunu zay1flatmaz. Aksine 
gucunu artlrmas1 makul bi~ §eydir. Zira ruh, muayyem bir bedenle bu
tiinle§tigi donemde bedenin sahip oldugu sistemin bir nevi esiri ha
line gelir. <;unku onun ira,desi altmdad1r. Binaenaleyh onun dl§mdaki 
oteki varliklarla dogrudan dogruya bir egemenlik bag1 kuramaz. Bi
naenaleyh ana hakim ruh adm1 vermektense bag1mh ruh adm1 ver
mek 'daha uygun olur. i§te mukadder olup ta uyku veya olumle yahut 
bir ba§ka nedenle ruh bu sistemden aynlmca o zaman ger<;ek '(ruh) 
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ad1m almaya hak kazamr ve o zamar{'geni§ bir sahaya uzamr. Bu son 
gec;i§in bir nevi hayali bir vak'a oldtlgtinu veya soyutlamalardan iba
ret bulundugunu zannetmemek icabeder. <;iinkii zihni soyutlamalar 
dogrudan dogruya miimkiin faaliyetlere ve isteklere dayamr ve reali
tede ise insan dii§iincesi yorumlayamadigi veya ba§ka §ekillerde izah 
edemedigi muayyen fenomenleri bu §ekilde yorumlamaya t;ah§Ir. <;iin
kii insanoglunun faaliyet alam olan konularda ve sahalarda <;:ogu kez 
fevkalade hayreti mucip olaylar cereyan eder. Ve bu olaylar insanla
rm ah§tlklan seviyelerin iistiinde veya altmda ·olur. Yahut o ki§inin 
giinliik ya§antlsmda ah§ffil§ oldugu tecriibelerinin di§mda kahr ve in
san bu olaylarm neden dogdugunu ve sebeplerini normal olara'k kav
rayamaz. Onun i<;:in bu gibi olaylar anormal vak'alar halindedir. i§te 
bu ortamda ki§i o ah§kanhgmm di§mda oldugu anormal olaylan gizli 
bir tak1m manevi nedenlerle izah etmeye <;:ali§Ir. Mahir bir g6zbagc1, 
ilham dolu bir §air, giizel konu§an bir hatib, kendisini iyi korumasm1 
bilen bir kahraman, oku §a§Irmayan bir atlc1, t;abuk hesaplayan h1zh 
cevap veren bir muhasip, en zor ve karma§Ik konuda bile kalem ve 
kag1da ba§vurmadan hemen cevabm1 yapl§tlran bir yazar, biitiin bu 
dahiyane ozelliklere sahip kimseler ba§anlanm ve dehalanm fevka
lade bir giice, se<;:kin bir ruhi destege dayandmrlar.» Keza sar'aya tu
tulan, deliren, at;Iktan a<;:Iga hezeyan eden veya anormal su<;:lar i§le
yen ki§ileri de, toplum tarafmdan, kotii ruhlann <;:arptlgi kabul edilir. 
Bunlara ilaveten birt;ok dogru t;Ikan rii'yalardan, derin bir feraset mah
sulii olan gelecege dair kehanetlerden, a<;:1k<;:a goriilmezlikleri goriiliir 
hale getiren ilhamlardan, <;:ok uzaklarda vuku'bulan olaylan amnda . 
his veya bilgi haline intikal ettiren vak'alardan, goriilen hayallerden, 
duyulan seslerden ve buna benzer daha pek t;ok maddi sebeplerle tef" 
siri miimkiin olmayan olaylarm ortaya <;:1kardig1 ciizi tecriibe tiirlerini 
de bunlara eklemek gerekir. Biitiin bu dii§iincelerin, tecriibelerin ve 
<;lkanmlann dogru olmas1 bizim it;in onemli degildir. 

~imdi de k1saca Taylor ve taraftarlannm tann inancmm ruhi de-
neylerden t;Ikl§llll nas1l anlattlklanm gostermeye t;ah§ahm : 

Onlara gore tann inanc1 iki merhalede olu§maktadir: 

a) Birinci merhale; olii ruhlann bekasma inanmaktir. 
b) Gokyiiziinde birtak1m ruhlarm var1lgm1 kabul etmekir. 
Birinci merhalenin izahm1 §6yle yapmaktad1rlar : Ruh telakkisi; 

ilkin rii'ya ve hayale dayamr. Rii'ya ve hayal gibi tecriibeleri, ilk in
san ruh ile yorumlarm§tlr. ~oyle ki; ilkellerin yamnda hayal; goriinen 
§ahsm rU.hunun ger<;:ek manada intikalinden ibarettir. Yani hayali go
riilen §ah1s §effaf bir varhk halinde goze goriinmektedir. Bir . resim 
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veya golge gibi ru'ya goren ki§inin gozunun onunde canlanmakta ve 
gerc;ek §ekliyle tlpk1 aynada §ah1slann gorunmesi gibi gorunmekte
dir. Ru'yada insan, olUleri gorecegi gibi dirileri de gorur. Bu demektir 
ki, dirilerin rtlhu da olUlerin rtlhu gibi ki§iye gelmekte ve yakla§mak
tadir. ~u halde olUlerin rtlhu surekli ya§amaktadir. Ya§ad1g1 i~in de 
canlllarla devamll irtibatlm surdurinektedir. 0 takdirde olu rtlhlarm 
insanlara fayda veya zarar vermesi mumkun olacakt1r. Bu zarardan 
kurtulabilmenin ve rtlhlann nefretini sevgiye dondurmenin -;aresi on
lara yakla:§mak olacaktlr. 

ikinci merhale, gokcisimlerine ve y1ldizlara tapmmad1r. Bu mer
haleyi de Taylor ve taraftarlan farkh yorumlamaktadirlar. Animizmin 
kurucusu olan Taylor~a .gore; ilkel insamn zekas1 ~ocugun zekas1 gibi 
dti§tik seviyededir. 0, canll ile cans1z1 farkedemez, her ikisine de canll 
muamelesi yapar. T1pk1 bi-r ~ocugun oyuncag1yla oynay1p kayna§masi 
ve ona bir canh olarak muamele etmesi gibi. Spencer ise bu gorli§un 
c;ocugun rtlh dunyasma uymad1g1 gibi canh rtlhiyata da uymayaca
gim, bu yuzden ilkel insanm zekas1yla yorumlanamiyacagim one su
rerek kar§I ~1kar ve der ki, Taylor'un ileri surdugu gibi tabii varhklara 
tapmma bir zihni karga§anm niahstllu degildir. Aksine ge~mi§ kutsal 
isimlerin sozluk bakimmdan kan§tinlmasmm neticesinde ortaya ~Ik
ffil§tlr. ~i:iyle ki, eskiden insanlar zaman zaman ge~mi§lerini tabii mad
delerin ad1yla anarlard1. Mesela kimi insana Yild1z, kimi insana kap
lan, kimi insana da ta§ adm1 verirlerdi. i§te ge~mi§teki kutsal ki§ilere 
bu adlarm verilmesi neticesinde .o adlarla bu ad1 ta§Iyan nesneler ara
smda bir kutsalhk bag1 kurulmu§tur. Boylece ikisi arasmda bir kan
§Ikllk belirmi§ ve ismin as11 delalet ettigi nesneye baglanacagt kabul 
edilerek o nesnelere tap1lmaya ba§lanmt§tlr. 

GorUldugu gibi bu gorli§ de bir oncekinden farkh degildir. Her 
ikisi de ikinci merhalede ibadeti canh varllklarm mevctldiyetine inan
ma esasma dayand1rmaktad1r ki, her ikisi de bu imincm dogu§unu bir 
vehme veya kan§Ikhga istinad ettirmektedirler. Onlara gore tapmma 
y1ldlzlarla alakah rtlhlara muteveccihtir, yoksa her§eyin uzerine ha
kim · olan zata muteveccih degildir. Her iki gorli§e gore de ecdada ta
pmma ru'ya tecrubesine dayanmaktadir. Her iki gorti§ de ru'yay1 hu
rafeye dayah bir tarzda yorumlamaya ~ah§maktadir. GorUluyor ki, 
animizmin dayand1g1 rtlb~u gorli§ esasmda ~ok ~tirUk bir ipe astlmi§ 
bulunmaktad1r. T1pk1 bir orumcek ag1 gibi. ((~iiphesiz aglann en ~ii
riigu oriimcegin ai"!dJr.)) 

c) Psikolojik Gorii§ 

Tann. inancmm dogU§U konusundaki teorilerden birisi de psiko-
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lojik gori.i§ti.ir. Bu gori.i§i.i gene! hatlanyla §bylece ozetlemek mii!ll
ki.indi.ir : insanllk tann inancma varmak igin; sadece tabiata ve ta
biattaki gi.izelliklere dikkat .etmek veya ruhlar alemindeki fevkaUtde 
esrar ve tecri.ibeleri denemekle kalmaz, aksine insanm gi.inli.ik haya
tmda ah§ageldigi her §eyde edindigi psikolojik tecri.ibeleri, dikkatini o 
yi.ice gergege gevirmesi igin . yeterlidir. 

1 - Auguste Sabatier'in Gorii§ii : 

Unli.i filozof Auguste Sabatier, din felsefesine dair Esquisse d'une 
Philosophie de la Religion isimli eserinin ilk bi::ili.imi.inde Tarin ina11-
cm1 baz1 psikolojik varsay1mlar i.izerine kurmaya gall§arak der ki : 
((insanda Tann inanc1 dogu§undan bert his ve iradesi arasmda i::iz ba
kimmdan farkhhgm §Uuru ile ortaya g1km1§ bulunmaktad1r. His ve 
irade arasmdaki i::izle ilgili farkhllklar insamn psikolojik hayatlm en 
basit gori.inttileriyle olu§turan iki kuvvet kaynag1d1r. Dogruyu si::iyle
mek gerekirse bizim psikolojik hayat1m1z aslmda birbirine ters iki ha
rekete dayanmaktad1r: 

a) Birisi di§tan ige dogru yi::inelmi§tir (muhitten merkeze). 
b) 6tekisi igten di§a dogru yi::inelmi§tir (merkezden muhite). 
Birincisi e§yamn ihsaslar yoluyla ruh i.izerind~ki etkisini temsil 

eder. Bu, ruhun etkilenmesi ve yetenekleri ile belirmesi halidir. ikinci 
hareket ise ruhun irade aracillgiyla e§yaya kar§Ihk vermesini temsil 
eder ki, bu da ruhun etkinlik halidir. Fakat bu iki hareket birbiriyle 
tamamen uyu§amaz. Aralarmda tam bir ahenk ve diyalog yoktur. 
<;i.inki.i hassasiyet insan iradesini ezer ve bask1 altma ahr. Ruhun de
rinliklerinden co§up gelen iradi hareket dalgalan yi.ikselmeye ba§la
ymca d1§ alemdeki kat1 ve sert kayalarla garpl§Ir ve kmhr. Bunun i.ize
rine ba§aflSlZ Ve yorgun olarak geri di::iner. I§te ruh ile dl§ alem ara
smdaki bu si.irekli gatl§ma ve ard arda gelen sadmeler her ti.irli.i elem 
ve tstiraplarm kaynag1 oldugu gibi ayn1 zamanda §Uurun da menbai
dir. Ancak bu gatl§ma ruhun derinliklerinden CO§arak patlayan dal
ga1ar merkeze dogru tekrar doniince burada bir garkm yi::iri.ingesi et
rafmdaki hareketinden dogan enerjiye benzer bir enerji meydana . ge
tirir. Bu 1smma, neticede, bir I§Ik §elalesi halinde feveran ederek vic
danm di::irt bir yamm aydmlatlr. i§te biz buna §uur ve basiretin uyan
masi adm1 veriyoruz. Bu duyguya sahip olan ruh idrak yetenegini ka
zamr, hem idrak edici, hem idrak edilen, hem hakim hem de mahkum 
olur. Bir bi::ili.imi.i idealist olan ruh, i::ibi.ir bi::ili.irili.i bask1 altma ahnmi§ 
realist ruhtan meydana gelen komple bir varhk hiiviyetitli ka~amr. 

i§te insandaki psikolojik hayat, bu alem ve sindirme darbeleri al
tmda .. ortaya ~Ikar. Her dogu§ bir elem ve ac1yla birlikte olmaz m1? 
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Auguste Sabatier der ki, uBiz bu gozlemlerimizi diger psikolojik hai
ler iizerinde de siirdiiriirsek goriiriiz ki hepsi bir c;eli§kicJen dogmakta 
ve bir c;eli§kide son bulmaktad1r. Mesela ilim arzusu cehli itirafla ni
hayete ermektedir. Eglence istegi kas1lmayla son bulmaktad1r. Sanki 
her §ey kendi oziinde kendisini yok eden mikrobu da ta§1maktad1r. 
Mutluluk yolunda a§m ihtiras insandaki huzur ve ho§nutlugu giderir, · 
elemin daha c;ok artmasma sebep olur. Oyleyse c;are nedir? 

insanoglunun tabii bilimlerde geli§mesinin bu mutsuzlugu ve hu
zursuzlugu ortadan kald1rmasm1 beklemek yanll§ olur. Qiinkii ilim bu 
inatg1 geli§kiyi yuiDU§atacagma daha keskinle§tirmekte ve oldiiriicii 
silah1m daha da bilemektedir. ~oyle ki; <<e§yamn nizammda bizim ic;in 
::~art olan zaruri se~epler silsilesine bir yeni halka daha ekleyen her 
yeni bulu§ hiirriyetimizi daha c;ok k1s1thyor ve boynumuzu daha egik 
hale getiriyor. Biz bu yolda mesafeler kat'ettikc;e ilimle pratik, dii
§iinceyle hareket, tabiat kanunlanyla ahlak kanunlan arasmda ev
rensel bir c;eli§kinin bulundugu sonucuna vanyoruz. Boylece ruhun me
lekeleri arasmda dahili bir kriz ba§hyor. Bu ise bizi hayatm degerin
den iimidimizi kesmeye sevkediyor.» 

i§te Auguste Sabatier'e gore dindarhk duygusu bu dahili krizden. 
buhrandan dogmaktad1r. Bu kriz, sanki dogu§tan sert olan kati ka
yalarda bir yank ac;makta ve orada hayat kaynag1 olan bir su · fi§klrt
maktadir. Fakat bu demek degildir ki; din bize bu problerriin halli 
konu'sunda teorik bir c;oziim getirmektedir. Katiyyen. Qiinkii dindar
llgm bize sundugu c;oziim aslmda dogrudan dogruya pratik bir <;6-
zi.imdi.ir. 0 bize yeni bir bilgi kap1s1m ac;mamaktad1r. Aksine bizi, pra
.tik olarak varhgimizl kendisinden aldigimiz, bize hayatm ba§langicm
da ve sonunda iman ve giiven duygusunu liitfeden ana ilkeye fiilen 
dondiirmektedir. Psikolojik diinyarmzda bu giiyenin yeri, maddi tabiat · 
alemindeki siireklilik i<;giidiisiiniin yeri gibidir. Ancak bundan daha · 
iistiindiir. Qiinkii devamllllk (beka) i<;giidiisii maddi alemde kor ve 
ezici bir gii<; halinde seyrederken psikolojik alemde dii§i.iniicu iradenin 
ve §Uurun aydmllgmdan l§lk alarak yiiriir. Bir ba§ka yonden pratik 
gerc;eklere dayamr ve her be§er f1trati ic;in §art olan mutlak varhk 
kurallanna uyma bilincine istinad eder. Evet, kim kendi ruhundaki 
ve zihnindeki bu duyguyu ortadan kald1rabilir? Kader bize dam§ma
dan gidecegimiz yolu <;izmi§ degil mi? Bizim varhgimizm belirli zaman 
ve mekan ic;erisinde yer almasm1 kararla§tirrm§ ve bize kendi ihtiyar 
giici.imiiziin etkisi olmad1g1 bir tak1m meleke ve tabiatlan miras ola
rak birakrriami§ m1? Biz ne kendi ruhumuzda ve ne de oteki varhklar 
mecmuas1 arasmda kendi varhg1rmz ic;in yeterli olan nedeni bulabil-

me 
lirl] 
dl(?l 
dU) 
ka · 
p n 
ne 
SUI! 

rna 
sin\ 
me 
ne 
i§tl 
na~ 
bu 
Bu 
bir 

·rna 

an 
ezs 
div 

km 

bu 
tm 

h'l d~ u. 
tJ§l 

sm 
ic; 
ZUl 

ha 
zel 
gu 
mi 
SOJ 

§1 
tm 



KUR'AN-1 KERIM'E GiRi$ 171 

me durumunda degiliz. Hi~ bir varhgm akh, hayali nihai gayesini be
lirleyecek sebebi bilemez. Bunun i~in, kendimizi, bu sebebi ve bizim 
dl~?Imlzda olan bu gayeyi genel varllk alamnda aramak zorunlulugunu 
duymaktay1z. i§te dindarllk bu duyguyu hissetmek ve bu sorumlulugu 
kabul etmekten ba§ka nedir ki? Bu sorumluluk duygusu, tann inan
~mm dayand1g1 ana umdelerden birisidir. Zihnimizdeki tann inanc1 
ne kadar eksik ve tistiin korti olursa olsun, hi~ bir zaman onun konu
sunu zihnimizden uzakla§tlrmak elimizde degildir. Aksine o her za
man bizimle beraberdir. Kendisini bu duygunun bize empoze ediline
sinde gorevli saymaktad1r. Hatta bu duygu bize mutlak' manadaki 
mes'uliyet §Ullrunun ilahi esrarla kar§Ila§mak demek olduguna gtive
nerek bir matematik denge ve denklem koymaYI empoze etmektedir. 
i§te kar§l konulmaz bir gti~ olan tann inancmm i~imizdeki derin kay
nagl ve ana menba1 bu mes'uliyet duygusudur. Fakat insan zihninin 
bu evrensel hayat prensibi kaqlSlndaki tavnm iyi bilmemiz gerekir. 
Bu §a§km ak1l, kendisinin d1§ dtinyadaki e§yamn tabiatmdan ayn 
bir tabiatta oldugunu kabul ederek en btiytik ozelliginin; e§yay1 anla-

. mak, ona hakim olup emri altma almak oldugunu kabul eder. 

Pascal'm dedigi gibi insan gti~stiz bir kemik y1gmmdan ibarettir, 
ancak l;m y1gm dti§tince gtictine sahiptir. Oyle ki, kainat onu ezim ezim 
ezse de o, kendisini ezenden daha gti~ltidtir. <;tinkti o kendisinin ezil
digini bilir. Halbuki onu ezen tabiat, kendisiyle ilgili hi~bir §eyin far
kmda ve §llurunda degildir. 

Buradan anla§Illyor ki, insanm boyun egmek durumunda oldugu 
bu evrensel prensip, maddi tabiat degil, onu idare eden evrensel ruh
tur. <;unkti akll gtictine sahip alan ancak kendisine ve btittin evrene 
hakim zeka sahibi bir giictin hakiriliyetine boyun eger. Biz kendini 
dti§tinme ve kendinin §UUrUna varmayla dl§ tecrtibe arasmdaki ~a
tl§madan dogmu§ olan zihni hayatm iki smm diizenleyen ti~tincii bir 
s1mrla son buh.ip kemale erdigini gortiyoruz. Bu ti~iincti boyut, bti.ttin 
i~ §Ullrun ve di§ tecrtibenin bu ytice gti~ kar§Ismda boyun egip hu
zura durmasmm §UUrudur. 

i§te Auguste Sabatier'in ortaya koydugu bu parlak dii§tinceler 
hala ytice dinlerin tann inancmm tasviri konusunda inceligini ve gti
zelligini muhafaza etmektedir. Fakat bu gorii§ler biittin dinlere uy
gun dti§er mi? Bu gorii§iin evrensel bir fikir haline getirilmesi ve ta
mimi a§m bir miibalaga ve soyutlama olmaz m1? i§te filozofumuz bu 
soruyu da hissetmi§ olacak ki, §byle demektedir : «Bu gorii§iimiize kar
§1 ~1kanlar bu koklti as1l ~atl§malann ve tenakuzlarm giinltik haya
t1m1zm ba§langicmdan sonuna kadar i~erisinde roevcud olmadlgm1 gos-
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termektedirler. insanda bu c;eli§kilerin gerc;ekle§ebilmesi I<;m filozof 
olmaktan ba§ka bir §eye ihtiyac; var m1d1r? Vakm boyle bir §eye ihti
ya<; yoktur. <;iinkii boyle bir §eyin aydmlanmas1 zil:inin seviyesine gore 
farkll §ekilde ortaya <;1kmaktad1r. <;iinku ormanlann ortasmda gok 
gliriiltusunun deh§eti ic;inde kendinden gec;mi§ olan ilkel insanm ru
hunda bu duygunun yaptlg1 etki, evrensel s1rn c;ozme ve alum hadi· 
sesi kar§ISmdaki fikri sarsmtllarla dolu olan biz aydmlarm, kafasm
daki etkisinden hi<; de farkh degildir. Farkh olan sadece ifade ile 
§Uu.run nev'idir. insam temelden sarsan dini heyecan ve deprem ozii 
itibariyle aymd1r. Herhangi bir ki§i kendi acizligini, cehlini ve kendi 
faniligini dli§iinmekten vazgec;er de teslimiyet ve sab1rla hayati oldu
gu gibi gec;irmeye c;ah§Irsa yine de bu duygunun §Uur i<;erisinde bu
lundugunu hisseder ve ac;1lan dudaklarmdan dokiilen kelimelerle bu 
gerc;egi dile getirmeye kalki§Ir. i§te bu; bir duamn veya yalvan§m ba§
langicmdan ba§ka bir §ey degildir.» 1 

2 - Bergson'un Gorii~ii : 

Bergson da, Sabatier gibi tann inancmm esasta insamn giinHik 
hayatmda kendisini etkileyen psikolojik faktorlere dayand1g1 gorli§lin
dedir. Bergson; Sabatier'in hayat ve degi§mez tabiat kanunlanyla il
gili gorii§linu -ki, buna gore insan iradesi tabiat kanunlanyla c;arpl
§Ir, tabiat kanunlan kar§ISmda teslimiyetten, boyun egmekten ba§ka 
bir §ey yapamaz. Tabiat insanlara kanunlanm zorla kabul ettirir- be~ 

nimsemesine kar§Ihk «Din ve Ahlakm iki Kaynagi» adh eserinde glin
Ji.ik hayatm diger iki cephesi iizerinde durmaktad1r. Bu iki cepheden 
birincisi toplumun orf ve adetlerinin ki§i iizerindeki edebi ve ahlaki 
etkileriyle alakahd1r. ikincisi ise insana ihtimal kap1lanm 'ac;an ihti
mal ve tesaduflerin sahasm1 belirten ve kesinlikle haber vermek im
kamm elinden alan gelecege dair olaylarla alakah.d1r. 

Peki, sosyal gorev §Uurundan tann inanc1 ne §ekilde dogmakta
dir? Bergson'a gore bunun izah1 §oyledir : Toplum nizam1 ve toplum
_sal munasebetler, fertlerin baz1 arzulanndan vazgec;melerini ve hiirri
yetlerinin bir k1smmdan fedakarhk ederek b~§kasmm menfaati yoni.in
de yukumliilliklere katllmalan icabettigini, bundan ferde dogrudan 
dogruya bir fayda gelmeyecegini empoze eder. Ki§i bu fedakarllklan 
ve mahrumiyetleri kendi istegi ile kabullenmez. <;unku ferdin, sosya! 
ic;gudiisii onu toplumun hizmetinde kendini unutturacak dereceye var
dirmaktan uzakt1r. <;unku insan kendisini, topluluguna hizmet eder
ken kendinden gee; en bir . karmca veya an olmaktan ahkoyan bir ic;-

(1) Auguste Sabatier, Esquisse d'une Philosophie de la Religion, 14-22. 
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gudtiye sahiptir. Halbuki ferdin normal zekas1m kendi menfaati ve 
hesaplan dogrultusunda kullanmas1, kendi durumunu dtizeltmesi ic;in 
ba§kalarmm menfaatleriyle toplumun menfaatleri arasmda bir denge 
kuracak ve uyu§ma saglayacak bir ba§ka gtice ihtiyac; vardir. i§te bu 
giicti insan fltratl ruhi ve psikolojik dtinyasma htir dii§tincesiyle gir
dirmektedir. Din fikri insamn oniine a§Ilmasl biiytik tehlikeler yara-

. tacak sosyal engeller diker. insanoglu bunlan tasvirde daha da ileri 
giderek, bu engellerin korunmas1 ic;in manevi bir bekc;inin bulundu- . 
gunu, onun emirler ve yasaklar koydugunu ve engelleri a§an ki§ileri 
hesaba c;ekecegini kabul ve tahayyiil etmi§tir ki, i§te tann inancmm 
dogu§u buna dayamr. 

Bergson bu manevi bekc;inin, mantiki dti§ii.ncenin mahsulu alma
YIP hayal gticii.nii.n eseri oldugunu ifade eder. Hayal gtictintin manevi 
degerleri mti§ahhas hale getirdigini ve miicerretleri organik §ekiller 
i<;erisinde tasvir ettigini belirtir. Ancak buradaki hayat sanatkarlarm 
tahayyii.lti, idealistlerin abstraksiyonu, ressamlarm tasavvuru ve mi
tologlarm efsanesi gibi degildir. <;iinkii. bu sayd1klanm1zm eserleri, 
ihtiyac; mahsulti olmayan bir nevi liikstii.r. Ama sosyal zaruretlerin 
yaratt1g1 tann inanc1 bunun tersinedir. Bu inane; her ne kadar ha
yale dayamyorsa da bu hayali, hayatm zaruretleri gerektirmektedir. 
inanma ihtiyacl insan tabiatmm ic;erisinde mevcuttur. 1 

Biz gii.nlii.k hayat alanma dondtigtimii.zde, pek c;ok psikolojik bO}
luklarm bulundugunu gorii.rtiz ki, bunu ancak Tann inanc1 doldura
bilir. Mesela avc1; okunu avma firlatlrken, tii.ccar; mti§terisini kazan
maya c;ah§Irken, hasta; ilacm1 ic;erken, c;iftc;i; ekinini bic;erken, evli; 
c;ocuk beklerken, yolcu; gemiye binerken, oyuncu; kazamp kaybetme 
konusunda §ansm1 denerken, k1saca her ihtiyac; sahibi ba§anp ba§ttra
miyacagmi bilmeden kendi kaderini beklemektedir. Eger bu insanlar 
kafalanm rehber edinip i§lerini ba§anh veya ba§ariSlzhk durumuna 
gore neticeyi onceden kestirecek olsalardi, c;ah§ma diye bir §ey kal-

(1) Bergson'un; tann inancmm dogu~u konusundaki bu gorii~ii toplum gelenekleri altmda 
ezilen, adetlerin s1mrs1z baskls1yla zorunluluk hisseden kabile, toplum dev
rinde ya~tyan -Bergson'un ifadesiyle- .kapalh toplumlar ve kitleler icin gecerli 
olabilirse de miimtaz kimselerden miite~ekkil toplumlar icin gecerli degildir. Ciinkii 
onlar inanclarm1 toplum geleneklerinden ve kurallarmdan almazlar ve onlar icin 
boyle pragmatist Olciilere gerek yoktur. Ciinkii onlar saf hayat kaynaklanna inerler 
ve orada giiniillerini doldurarak toplumu pe~lerine takarlar. Onlar, toplumun pe~in

den gideceklerine toplumu kendi pe~lerinde siiriiklerler, topl!Jmun kurallanna ve ya
salarma uyacaklarma toplum icin kural ve yasalar koyarlar. Onlarm nazannda top
lum hudud ve engel tammayan evrensel insanhktan ba~ka bir ~ey degildir. Onlarm 
yasalan; miikAfat ve miicazat giizetmeyen, menfaat ve kar~thk aramayan sevgiden 
ba§ka bir ~ey degildir. 
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maz ve hayat <;ark1 birdenbire duruverirdi. Halbuki hayat i<;giidiisti 
durmaga ve katlhga tahammtilu olmayan hareket dolu bir kuvvettir. 

Oyleyse bu i<;giiduye kari}Ihk terazinin obur kefesine, yani ruhi 
kefeye ag1rllk koymak gerekir. Terazi ancak boylece denkle§ebilir. !§te 
bu ancak o kefeye ag1rllk kazand1ran iimitle, beklenen, ihtimal i<;eri
sinde bulunan §ahsa dayanmakla miimkiindiir. Ve il}te bu te§Vik ve 
tahrikler insan ruhunun kar§ISmda kalbin Sigmabilecegi ve dayana
bilecegi gizli bir irade giiciinii <;Ikanr. Bu irade giicu kendisinden yar
dim dilenen Tanrmm, sultanlann sultamnm giiciidiir. 

Bergson'un rllh<;u gorii§iinii inceledigimiz zaman goriiriiz ki, o 
Tann fikrini, her iki goruniimu ile birlikte halk ve aydmlar arasmda 
bir remz olmaktan oteye a§mayan ve daha <;ok <;ocuklarm korkutulup 
eglendirildigi masal iislubunu ge<;meyen bir fikir halinde sunmaya c;a.~ 

ll§maktadir. Bu tavsif ise ancak toplumun ge<;erli olan tum gelenek 
ve kurallan -ister dini hiiviyette olsun, ister ekonomik nitelikte ol
sun, ister diger ozelliklere sahip olsun- dogru ol~rak kabul edildigi 
takdirde uygun dii§ebilir. Bu tiir gelenek ve kurallarm halkm zihnin
de tann ·inancmm dogu§una sebep olmas1 halinde kabul olunabilir. 
Bergson'un nazariyesi kabul edilecek olurs~, tann dii§iincesinin ger
<;ek degil, ancak halkm ruhunda yer etmi§ olan ve toplum tarafmdan 
korku ve endi§e ile kar§llanan remzden ibaret olmast icabeder. 

Keza biz. diyoruz ki insan elinin etkisi olmayan, sa bit tabiat ka
nunlarma boyun egmeyen, bazan §o~le bazan boyle tecelli eden olay
lardan ilahi takdirin varhgma delil <;Ikarmak, evet boyle bir delil; vehm 
ve hayale dayanmayan sagllkll ve saglam bir delil olabilir. Qiinku boy
le bir istidlalde iki onciil (mukaddime) bulunmaktad1r : 

a) Bu olaylar gizli bir sebebe dayanmaktadtr. Ve bu olaylarm 
goruntuler diinyasmda bilinen bir sebebi yoksa mutlaka gorunmezlik
ler diinyasmda bir sebebi olmas1 gerekir. U<;iincii bir ihtimal yoktur. 

b) Gorunmezlikler dunyasmdaki bu sebep, deruni irade sahibi. 
zeki, olaylan vukuundan evvel takdir eden bir gii<; olmahdlr. Bu ka
ziyeyi selim ak1l sahipleri kabul etmekle kalmazlar, hergiin tekrarla
nan tecrubeler ile mii§ahade ederler. Qiinku aklen kavranmas1 ve be
lirtilmesi mumkiin olmayan bu olaylan suresi gelmeden once, ilham 
sahibi ruhani ozellikli kimselerin a<;1klamas1 miimkiindur. Uerde olay
lar, ruhani §ahsiyetlerin haberlerini dogrulayacak §ekilde cereyan ede
biiir. Bu da gosteriyor ki · gorunmezlikler Ulkesi s1rf tesadiiflere terke
dilmi§ degildir. Bergson'un sand1g1 gibi kor ve ak1lS1z hayat · i<;giidu
siinun otomatik sonu<;lan da degildir. Bu projeyi <;izen el ne yapt1gm1 
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bilen ve dti§tinen kendi D:lkesinde cereyan eden her §eyi takdir eden 
Allahu Zulcelal'dir. 

3 - Descartes'in Gorii~ii 

Biz tann inancmm dogu§u konusunda psikolojik yorumlar zinci
rini anlatlrken unlti Frans1z filozofu Descartes'in Allah'm varhgm1 is
pat konusundaki delillerine gegmekle §iiphesiz ki konumuzun di§ma 
<;1kt1g1mlzl itiraf etmek mecburiyetindeyiz. Qtinkti Descartes, ne kit
lelerin ne de · kendi hayatmdan tann inancmm dogu§u konusunda bir 
yorum getirmi§tir. 0 sadece kendi deneylerini ifade ederek bunlarm 
neticesinde tanrmm varhgmm psikolojik ve f1tri esaslara dayand1gm1 
izhar etmi§tir. 

Descartes ((Metafizik Dti§tiriceler)) adh eserinde Allah'm varhgmm 
tecrtibelerde belirdigini §oyle ifade eder : Goztinti, kulagm1 tlkay1.p in
sanlar ve kainatla alakasml kesmi§ bir ki§i bile, kendi ig dtinyasmm 
fikir ve tasavvurlar alemine doner ve duyulanm harekete gegirirse bu 
inancin ruhunun derinliklerinde, zihninin igerisinde hazlr oldugunu 
gorecektir. insan bilgi ile bilgisizlik, §ek ile yakin arasmdaki fark1 his
settik~e bu kap1larm kilitlerini de farkedecektir. K1sacas1 insan kendi 
eksikliginin tablosunda aksi olmayan tisttin ve •mtikemmel Bari'nin is
mini gorecektir. 

Descartes'in tisttin varhk (Allah) fikri; akli delillere dayamlarak 
elde edilen bir ger~ek degil, insamn dogu§tan sahip oldugu bir ilk ger
gektir. <;tinkti bir §eyi bilmeyen onu kaybedemez. insaii bir §eyi kay
bettigini ancak onu bilince anlar. <;tinkti, bende bana gore daha mti
kemmel bir varhk fikri yok ise kendimin eksik oldugunu nas11 anla
yabilirim? Ancak o miikemmel varhga gore kendi eksik noktalanm1 
ol~ebilirim. ::}u halde insandaki miikemmellik arzu ve duygusu, tek ba
§Ina bu duygunun insan zihninde onceden var oldugunurr· delilidir. 
Hem mtikemmellik dii§ti:r;tcesi insanda siibjektif bir §ey degil, objektif 
ger~eklerin yekun11dur. Oyleyse bu bize nereden gelmektedir? 

Bu duygunun bize yoktan ve tesadiifen gelmi§ olmas1 soylenemez. 
c;unkii yoktan bir §ey var olamaz. Nas1l s1f1rdan miisbet bir raka!TI 
~1kanlamazsa yoktan da •varhk yaratllamaz. 

Bu dii§iincenin kaynag1 insan ruhu da olamaz. <;iinkii ruh kur
tulmaya gah§tlgi eksikliklerin ana kaynag1d1r. 

Benim fiilen sahip olmad1g1m bu iistiin varhk duygusu kendi i~
gtidiimden meydana gelmi§ olamaz. Bu iggiidiiniin bende kendime dair 
bir fikir meydana getirdigini farzetmek bat1ld1r, dogru degildir. 

Bende iistiin varhk fikrinin bulunmas1 elde etmeye gah§tlg1m veya 
elde edebilecegim kemal derecelerini tasvir ve tavsif edemez. <;iinkti 
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benim dU.§U.ndugum her ustiin dU.§U.ncenin ve kemal noktasmm U.ze
rinde daha ustiin ve daha mukemmel bir nokta vard1r ve olmas1 ge
rekir. 

Ruhumda varhgm1 hissettigim kemal dU.§U.ncesi; varhktaki kemal 
derecelerinin tumunu ihtiva etmektedir. Aksi takdirde onun en ustun 
varhk almakla beraber fiilen mukemmelliklere sahip almamas1 gere
kirdi. <;unku sadece kuvvet ve kudrete sahip alan §eyin ar;1k ve ob
jektif hakikatlm var etmek mumkun alamaz. Zira bir §eyi yitiren ki§i 
anu ba§kasma verme gucune sahip bulunamaz. 

·Nihayet bu ustun varhk fikri bende hayalimin uydurdugu bir sa~
mahk da degildir. Aksine a, akhmln beni zorlad1g1 ve ak1l sahibinin 
kabul etmek zorunda oldugu zaruri bir ger~ektir. 

Oyleyse geriye, sadece anun ruhun aynasma, objektif bir ger~ek
ten yans1yan, dl§ bir z~ttan akseden §ekil almas1 durumu kalmakta
dlr. Ki bu dl§ ger~ek, ruhi kemalin ana kaynag1 ve en ustun ornegi 
olmahd1r. <;unku bu §ekil benim ruhumda ancak bir san'atkarm ese
rinin uzerine imzasm1 atmas1 veya bir yazarm yaz1s1mn sanuna muh
rtinu basmas1 gibidir. 

Descartes'in one surdugu bu yarum, anun tarafmdan artaya atll
mi~ degildir, ancak bu yorumu b, daha aktif hale getirmi§ ve dU§Url
celerin U.<;U.ncusunde etrafhca izah etmi§tir. Descartes'in dii§iinceleri 
itirazdan uzak kalmami§, hatta kendi r;agmda bile birr;ak ki§i tarafm
dan . kar§l konulmU§tUr. Nitekim U.nlU Alman filazafu immanuel Kant 
bu delile §6ylece itiraz etmi§tir : Zihni ma,hiyetlerin ozelliklerini, a ma
hiyetlerin tabiatmdan r;1karmak her ne kadar miimkiin ise de (hendesi 
§ekillerin ozellikleri anlarm kavramlanndan <;Ikanld1g1 gibi) varhgm 
niteliklerini bu zihni kavramlardan almak miimkun degildir. Mesela 
ii<;genin geametrik ozellikleri bilinen §ekilde akli zaruret alarak kabul . 
edilmi§ ise de, evrenin di§mda bir iiggenin varhg1 fikrinin kabulti 
mumkun degildir. Soylenen §ey sadece bir ii<;gen var ise bu ur;gen bu 
duruma ve bu ozelliklere sahip almak mecburiyetindedir. Zihnimizin 
var sayd1g1 diger kavramlar da bu §ekildedir. Aslmda onlann zihinde 
mevcud almas1 dl§ alemde var almalan ir;in yeterli delil say1lamaz. 
Hatta zihnimizin birr;ak kavramlar uydurdugunu bilmekteyiz. Sudan 
bir ko§k veya havadan bir insan dU.§iinebilir miyiz? Fakat Descartes'in 
§fiphesini ele§tirenler ancak mumkiin mahiyetler kanusuna dakuna
bilmi§lerdir. Bunlarm yak olmas1 dU.§iiniilse bile, zihnin kendi varllgi 
ir;erisinde varhg1 kabul edi~en mahiyetlerin yaklugu icab etmez. Zih
nin varhg1 ir;erisinde mevcud mahiyetleri idhal etmek her bilinen rna'- . 
kul gergekleri i(jhal etmek anlamma gelir. <;iinku zihinde mevcud alan 
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kavramlardan bir k1sm1m dl§ evrende var say1p butun .. e§yfmm zih
nimizdeki mumkun gortin~mlerini buna dayandirmak zarui:eti vardlr. 

d) Ahlak~• Gorii§ 

Alman filozofu immanuel Kant, «Pratik Aklm Tenkidin adh ese
rinde tannmn varhgmm ilim ve bilgi konusu olmad1gmi, bunun tec
rilbe ile isbat edilemeyecegini, sadece akhm1zm inanmak zorunda bu
lundugu (musellem) bir prensib oldugunu one surmu§tur. Ona gore 
tanrmm varhgm1 dogrulamak i~_;in insan ruhunda yer etmi§ olan ah
laki duygulardan ba§ka mesned yoktur. Kant bu gorti§iini.i ad1 ge~_;en 

eserinde ii~ mukaddime halinde diizenlemi§ bulunma~tad1r. 1 

1 - ~iiphesiz ki, her insan hatta miimeyyiz olmayan bile kendi 
i<;inde baz1 fiillerin iyi ve giizel oldugunu, baz1lanmn kotu ve ~irkin 

oldugunu farkeder. Bu fiillerden bir k1sm1mn yapilmas1 gerektigini bir 
k1sm1mn yap1lmamasi gerektigini anlar. Bu ahlak kanunu aslmda ta
biat kanununa benzer. <;iinku her ikisi de ka~m1lmas1 miimkiin olma
yan zaruri kurallard1r. Aralarmdaki fark; ahlak kanunlannm, gozlem 

- ve tecriibeyle ger~ekle§en tabiat kanunlan gibi pratige intikal edeme
mesidir. 0 sadece bir gu~lii istek halinde tahakkuk eder ve insanm 
di§mda olup olmamas1, ger~ekle§ip ger~_;ekle§memesi miimkiindiir. Hat
ta denebilir ki, ahlak kurallarmm pratik hayatta istenen §ekilde vu
kuuna §ahit olunan tek bir misal yoktur. Zira biitiin insanoglu yam
labilir. Temizlik ve ma'sumiyet sadece Allah'a mahsustur. Kanuna uy
gun olarak gorevlerini ve i§lerini yerine getirenler onu -ruhen gerek
tigi gibi yerine getirebildiklerini kesinlikle soyleyemezler. Her tiirlii 
arzu ve garazdan uzak ba§ka veya kotii egilimlerin veya i~giidiilerin 

yard1nn olmadan s1rf vazifeyi ifa i<;in yerine getirilmi§ oldugunu soy
lemek miimkiin olmaz. 

Gorev; gorevin, gorev ile, gorev i<;in ifas1d1r. Yani gorev sevgisiyle 
degil, gorev dii§iincesiyle yerine getirilmi§ olmas1d1r. Gorev §Uurunu 
bu unsurlardan yoksun b1rakacak her davram§ ·onu bo§ ve ge<;ersiz 
hale getirir. Ama boyle bir soyutlama insan i<;in miimkun olabilir mi? 
Duyulannnza ve organik yap1m1za miiessir bir gii<;le hakim olan tabiat 
kanunuyla <;eki§meden kendi gorevimizi yapmaYl empoze eden ve bizi 
buna zorlayan kural ahlak kanunudur. Bununla insan iki dtinyaya_ 
mensup oldugunu ogrenebilir : 

a) Ak1l dtinyas1, 
b) H1rs ve tabiat diinyas1. 
Her ikisi bizden kendi gereklerini isterler. Ahlak kurallan dog-· 

(1) immanuel Kant, La Religion dans les Limites de Ia Raison, IV, 5. 
Tefsir, C. I, F . 12 
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rudan dogruya ak1l dunyasmm tercumamd1r. Ve o tabiatm hic;bir ege
menligini kabul etrneden kendi dili ile konu§ur. 

2 - ~u kadar var ki, ak1l bizden mutlak iyiligi gerc;ekle§tirme
mizi istedigine gore bunun gerc;ekle§mesi ic;in bir vasltamn bulunmasi 
zaruridir. Qtinkti bir §eyin aklen gerekir olmas1; onun mtim}{un ol
masmm delilidir, yoksa ak1l, ak1l olmazd1. Mutlak iyiligin hayatlmi
zm bir amnda gerc;ekle§mesi mtimkun olmad1gma gore bunun son
suza kadar basamak basamak ve tedrici olarak gerc;ekle§mesi durumu 
sozkonusu olacaktlr. i§te bu sonsuza kadar gerc;ekle§me' geregi haya
tlmlzm sonsuza kadar uzamasm1 getektirir ki, bu bizim irademizin 
gerc;ek hedefidir.' Boylece ahlak kanununun varhgmm aklen dogru ola'
bilmesi ic;in ruhun ebediyetinin mutlaka kabul edilmesi gen;egi ortaya 
<;1k1yor. ~u halde insamn bu dtinyada mtikemmel fazilete ve kutsalhga 
ermesinin mtimktin oldugu konusundaki iddia batll ve gec;ersiz bir 
iddiad1r. 'Tipk1 ahlaki gorevin bizi mukemmelligin en list s1mrlarma 
ula§tlrabilecegi iddias1mn c;urtik oldugu gibi. 

3 - Biz mukemmel faziletleri tahsil etmekle mutlak iyiyi gerc;ek
le§tirdigimiz zaman aklm gereklerinden ideal iyinin gerc;ekle§tirilmesi 
konusu kahyor. Halbuki ideal iyi ba§h ba§ma bir anlam ta§Imaz o iki 
unsurdan olu§ur. Bu unsurlardan biri erdem, obtirti de mutluluktur. 
Bunlar ise her§eyin, ki§inin hayatmda ho§nut o~acag1 §ekilde gerc;ek
le§mesi ve buttin §eylerin kendi istegine uygun §ekilde cereyam ile te
min olunur. Fakat gozden uzak tutulmamahd1r ki biz bu iki unsurun 
ontimtizde birbirinden ayn iki c;izgi halinde seyrettigini gortiyoruz. Bu 
c;izgilerin birbiriyle birle§tigi c;ok az olur. Qtinku etkili, ba§anh, ses
siz, kahaatkar ve · faal fazilet ile birlikte c;ogu kez unutma, mahrumi
yet, imkans1zhk ve Slkmtllar yer ahr. Buna kar§ihk ytizstizltigtin, §1-
mankhgm, rezaletin, a§In arzu ve istelderin; giic;, servet, makam, ra
hat hayat, mevki ve imkan ic;erisinde ytizdtigti goriiltir. Ne var ki, akl-1 
selim; faziletle saadetin, rezaletle §ekavetin de e§ olmasm1 gerektirir. 
Yine akl-1 selimin geregi olarak nimet ve ac1lann i§lerdeki gaye ve 
maksada gore dag1tllmas1 icab eder. Binaenaleyh bu dengeyi saglaya
cak ve dagitlmi temin edecek ytice bir prensibin bulunmas1 gereklidir. 
Bu prensip ve ilkeye tabiatm boyun egmesi ve her §eyin tasavvuru 
altmda adil bir yasa ic;erisinde cereyam icab eder. i§te bu ana ilke 
insam ve tabiatl yaratan ytice Allah'm kendisidir. 

Dogrusu Kant'l,tl bu dti§tince orgtistine di§tan bakanlar, bu or
giintin son derece gtizel, yeni ve ahenktar oldugunu sanabilirler. Ama 
meselenin kokune inen, temelini ara§tlran ele§tiriciler, dikkatle bu fi
kir dokusuna baktlklan .zaman ic;erisinde c;ok c;uriik iplerin bulundu-
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gunu, birbiriyle uyu§maz unsurlann mevcud oldugunu fakat sanatka
rm maharetinin bunu orttiigiinii goriirler. Hatta Kant'm istidlal me
todunu gosteren bu ii~¥ mukaddimenin, aklen bedihi ger~¥ekler olma-
digmi mii§ahede ederler. ' 

~oyle ki, Kant'm ahlak kanununu dayand1rdig1 birinci mukaddi
meye gore her ne kadar ahlak kanunu tiimii itibariyle ruhun derin
liklerinde temerkiiz etmi§ bulunmakta ise de, Kant'm tasvir ettigi ~e
kilde her kafaya yer etmi§ degildir. Aksine onu akl-1 selim sahiplerin
den ~¥Ogu reddedeceklerdir. Qiinkii sade, kat1, §iddetli veya ana gorev
lerle tali gorevler arasmdaki fark1 izale etmekle kalmamakta, bunun 
da iistiinde ali§Ilan degerleri ve ol~¥iileri ters yiiz etmektedir. Qiinkii 
bu mukaddime geregince kendi istegi ve arzusuyla bir emri yerine ge
tiren ki§i gorevini yerine getirmi§ sayllmaz da, istemeyerek zorla bir 
filii yapan ki§i gorevini yerine getirmi§ olur. Bu ise se~¥kin rUhlan 
erdemin ideal inceliklerinden uzakla§tlnr. Buna kar§lllk kotii ruhlu 
ki§ileri, d?grudan dogruya gorevlerini yaparken gokle~e ~¥Ikanr. 

ikinci mukaddimeye gore; istenen gorev -ki bu, s1rf kendiligin
den iyi olan §eyin ger~¥ekle§tirilmesidir. iyi veya kotii duygusuyla, 
menfaat saikiyle kirlenmemi§ olan mutlak dinin tahakkukudur- eger 
miimkiin olmazsa gorev olama~. Eger bu, hayatta miimkiin olursa 
onun ebedi oldugunu kapul i~¥in liizum yoktur. Gelecekteki hayat mer
halelerinden herhangi birinde tahkiki miimkiin ise buna dayanarak 
ruhun ebediyetini farzetmek gerekmez. Qiinkii gorevin ifasmdan son
ra bir an i~¥in onun bekas1 soylenebilir. Fakat ne hali haz1rda, ne de 
gelecekte bir an i~¥in olsun ger~¥ekle§tirmek miimkiin degilse ruhun 
ebediyetini soylemek matlubun di§mda bir soz olur. Zira iyiye sevke
den faktore, "beraberinde iyiligi kokiinden yok edecek miicerred imti
sal faktoriiniin e§lik etmesi zorunlu saytbrsa, mesele eksikten miikem- ·· 
mele dogru yiikselen tedricilik meselesi olmaktan <;1kar, birbirinin ard1 
s1ra gelen siibjektif s1ralama meselesi halinde gelir. Bilindigi gibi iki 
menfiden hi~¥bir zaman -sonsuza kadar gidilse bile- bir miisbet ~Ik
maz. Kant'm anlad1g1 meseleyi tekemmiil ettirmek bizi ger<;ekten ga
rip bir noktaya gotiiriir. Zira onun ikinci mukaddimesini kabul ede
cek olursak yiice duygularm ebedi hayatta her giden giin yokluga sii
!l"lklenmesi, onun yerine iyilige kar§I olan duygularm ge<;mesi gerekir. 
Qiinkii her giden giin gorevin s1rf gorev olmas1 hasebiyle ifa edilebil
mesi i<;in biitiin engellere mukavemet etmesi gerekir ve bu ~ati§ma 
uzun miiddet siiriip gider. Boyle bir cennette olsa olsa §eytamn ko§kii 
yer alabilir 

U<;iincii mukaddimeye gelince Kant ahlak kanunu ad1 altmda ah-
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lak kanununa ters dti§en bir unsuru getirmektedir. Bu unsur genel 
anlam1yla mutluluk istegidir. Mutluluk istegi, ideallerin ger<;ekle§me
si, biyolojik arzulann tatminidir. Vak1a mutluluk ve erdem bu anlam
da birbirine z1ttlr. Birisi yukseklerden gelen · akli bir zorunluluktur. 
Otekisi ihtiya<; def'etmek i<;in a§ag1dan iten maddi bir i<;gtidudur. Ah
laki ve tabii kanunlan duzenleyen ve hedeflerini tanzim eden bir il
keye ula§abilmek i<;in ruhun bu iki noktayi birle§tirmeye <;ah§masi; 
ancak §ekli bir <;ozum istegi, butunle§meye yonelik hendesi bir vaz'et
me bi<;imidir. Yoksa akli bir zaruret saikiyle. ortaya <;Ikffil§ degildir, 
hatta ahl~ki bir istege de dayanmaz. Bu uyum ve ahen]c{ akli bir zo
runluluk degilair. <;unku s1kmtl ve me§akkat i<;erisinde <;e§itli actlara 
katlanan, muhtelif mahrumiyetlere ve fedakarhklara muhatap olan 
erdemli ki§ilerin <;ogunun; kendi vicdani kanaatlerini tatmin ettikle
rinden ve gorevlerini yerine getirdiklerine inand1klarmdan bu stkmtl
lara katland1klanm bilmekteyiz. Onlar bu s1kmt11arda hayat nimeti ile 
klyaslanmayacak ger<;ek bir nimet ve deger bulurlar. 

Erdem i<;in muhakkak maddi bir kar§Ihk gerekiyorsa neden bu kar
§Ihgi gelecek hayata b1rakahm ve neden bu kar§Ihgi ge<;mi§teki saytSIZ 
nimet <;e§it!eri i<;inde gordugumuzu kabul etmeyelim? Bu takdirde er
dem gorevi eski bir dini kai~e olarak bu nimetlere §Ukretmemizi ge
rektirir, yoksa mukatatl bekleyen yeni bir muameleye kap1 a<;mi§ ol
maz. 

~!iyet Alman filozof immanuel Kant, dogrudan dogruya ahlak ka
nununu bu kanunun koyucusuna ve ruhlardaki bek~isine teslim ede
rek yolu ktsalt!lll§ olsayd1 bOyle bir ~1kmaza dti§mezdi. Nitekim Des
cartes ustUn ve mukemmel tann anlayi§mda bu yolu tutmu§tur. Kant 
1se, ~apra§Ik, doneme~ii ve uzun yolunda zorluklarla kar§Ila§ffii§, ne
ticede kesin bir sonuca ve tutarh bir noktaya ula§amami§tlr. 

e) Sosyolojik Gorii§ 

Durkheim; dindarhgm, ferdin fttri duygularmdan dogan psikolo
jik bir hal oldugunu, insamn i~ ve· dl§ diinyayl dii§iindiik~e dine va
raca~m soyleyen ve dini sosyal faktorlerin iiriinii sayan gorii§tiyle 
yukandaki gorii§lere ·kar§I ~Ikar. 1 

Durkheim daha da ileri giderek, dii§iince unsurlanmn ve bilgi 
esaslanmn sadece toplum hayatmm mahsulU oldugunu ve toplum ta
rafmdan fertlere empoze edildigini one siirmektedir. 

Durkheim'e gore ilkel topluluklar, ozellikle aile hayatmm dl§ma 

(1) Emile Durkheim, Formes Elementaires de la vie Religieuse, s. 132. 
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ta§maml§ olan ve daha ~ok kabile, a§iret ve klan hayatma dayah top
lumlardlr. , . ,.., ' 

Bilindigi gibi klan -ilkel toplumun ilk nuvesidir_:_ fertleri ara_. 
smdaki ortak i§aretlere dayamr. Bu i§aretler genellikle bir hayvan 
veya bitki admdan turetilmi§tir. Qok nadir olmakla beraber bir ylld1z 
veya katl maddeden turetildigi de gortilur. Klanda ya§ayanlar kendi
lerinin bu isimle organik ve ruhi baklmdan eskiden bir munasebetle
rinin bulundugunu kabul ederler (Bunu, ya ge~mi§ atalanmn bek~i
si, koruyucusu olarak gorur veya bir ba§ka §ekilde mutalaa ederler). 
Bunun i~in klanda ya§ayan fertler; ortak i§areti ta'zim ederek duvar
lanna, aletlerine, silahlanna ve bayraklanna i§lerler. Hatta kollanna 
dovmelerle bu i§areti yaparlar. Buradaki i§aret §ahsi bir huviyet gi
bidir, ferdin hangi kiana ait oldugunu gosterir. Bu duzene Durkheim 

I . 

««totem)) adm1 verir. 1 Totem anlaYl§l eski milletlerde ozellikle M1s1r'da, 
Habe§istan'da, Arabistan'da, Yunanistan'da ve Galler'de gortilur. Bu
gunku Avrupa milletlerinin efsanelerinde de bunun izlerine rastlamak 
mlimkundur. Totem Amerika ve A vustralya gibi henuz uygarla§ma
ml§ kabileler arasmda da yaygmd1r. Durkheim'e gore Avustralya, bu 
ger~egin incelenebilmesi i<;in en elveri§li mekand1r. Qtinku Avustr~lya 
yerlileri <;ok az bir geli§me kaydedebilmi§ler ve tabii hayatlanm de
vam ettirebilmi§lerdir. Bunun i~in Durkheim, gorti§tinu Avustralya 
yerlilerinden ald1g1 orneklerle izah etmeye ~ah§Ir. 

Htilasa ilkel kavimler bu i§aretlere sayg1 gosterdikleri gibi onlarm 
bulundugu §eylere de sayg1 gosterirler. Ta§man i§aretler klan ile a§i
ret fertlerinin ge<;mi§ atalan arasmda mti§terektir. Bu u~ kavram l;!,ra
smdaki ili§ki totem fertlerinin nazannda tam bir tecanus ifade etti
ginden, totem mensubu fert ti<;tinu bir tek cevhere irca etmekte ve, 
boylece hepsine sayg1 gosterdigini belirtmektedir. Fakat bu ta'zimde 
en buytik pay ortak isme yahut ta ti<;tinu birle§tiren ortak i§arete ve-. . 

rilmektedir. Hatta totemdeki fertler bu §ekle tuhaf isiml~r nisbet et-
mekte ve onu uzerinde ta§Iyanlann sava§ta dti§manlan yeneceklerine, 
attlklan okun hedefe isabet edecegine inanmaktad1rlar. Bu ortak i§a
retlerin yaralar uzerine konulmas1 halinde ~abucak iyile§ecegini de 
one surerler. Fakat normal olarak bu sayg1, ibadet derecesine varma-

(1) Totem, Kuzey Amerika yerlileri olan kizllderililerin dilinden ahnmi~ bir kelimedir. 
1\ncak anlam1 ve muhtevas1 konusunda heniiz kesin bir hiikiim verilmi~ de~ildir. Me:j-

• hur :jekliyle •totem. diye yaz1hrken, bazan totam, toodaim, dodaim veya ododaim 
diye yaz1ld1~ da varittir. Zaman zaman bir kabilenin ya:jad1~1 yer olarak ifade edi
lirken, zaman zaman da . • alamet. ve .simge. olarak ifiide edilmektedir. (Reinach, 
Histoire Generale des Religions, s. 28, Durkheim, a.g.e., s. 144.) 
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dlg1 gibi, din, kudsiyet ve tannla§tlrma fikrini de ilham etmez. Bunun 
i<;in totemdeki h-er fert,_ en onemli vaktini daglarda odun toplayarak. 
1rmak veya gOI kenannda avlanarak ge<;irir. ilkel kavimler i<;in bu gibi 
olagan hallerde sadece baz1 yasaklardan kac;mmak gibi dini tezahiir-
1erin otesinde hi&!bir §ey mii§ahede olunmaz. Onlarm tam anlamiyla 
dini havaya girdikleri ozel mevsimleri vardtr. Bu mevsimlerde buyiik 
ihtilaflar ve torenler tertib edilir. Toren esnasmda <;tghklarla defin 
ahengine, zurnanm nagmesine uymak ic;in tepinirler. Klamn armas1m 
ta§Iyan bayrak toren mahallinin ortasma dikilir. Bu co§kunlukla ken
dilerini yiterecek hale gelirler, her tiirlii cinsel yasaklar kalkar. Hal
buki klanda normal olarak cinsel yasaklara son derece saygJ. g6sterilir. 
Bu degi§ikligin sebebi atalarm ruhlanmn klandaki ortak i§aretler ve
si1esiyle haztr olmastdtr. Kendilerindeki bu garib ruhi degi§ikligi mey
dana getiren §ey; atalarmm simgesi olan toteme ibadet ederek ruh
lanna tapmmalandtr. i§te bu noktada -teoriye gore- gozleri a<;11Ir 
ve §Uur diinyasmda cereyan eden olaylan; gerc;ek kaynaklanndan kav
rama imkam dogar. Onlar bu tapmmalanyla totemin etkisini"' sagla
yan kaynaga yonelirken, bunun tap1lan ta§lar veya onlarm remzi ol
madtglm ancak, bu co§kun toplantllann ruhlan ferdi ki§iliklerinden 
uzakla§tlnp hepsini tek bir ki§ilik, toplumsal ki§ilik haline getirdigini 
farkederler. Boylece toplanma, onlardaki dini ayinleri ve toplulugu te§
kil eder ve topluluk farkma varmadan kendi nefsine tapmm1§ olur. 

•*• 
Bu teoriye kar§I saytstz tenkidler yoneltilmi§tir. Her §eyden once 

bu gorii§ ilkel zekadan soz eden oteki gorii§ler gibi §iipheli bir esasa 
' dayanmaktadtr. Bunun kabulii ic;in son derece c;ekingen ve dikkatli 

davranmak icap eder. Ozellikle gezginlerin yaptlklan seyahatlerde il
kellerdeki inane; ve gelenekler iizerine toplad1klan malurnat birc;ok nok
tadan zaaf emaresi ta§Ir. ~oyle ki, her gezgin, meseleleri derinligine 
kavrayabilmek ve bu konuda kesin neticelere varabilmek ic;in psiko
loji, mantlk, din ve ahlak bilgilerine"'sahip olamaz. Hatta diyebiliriz 
ki; seyyahlann en az itina gosterdikleri nokta i§in bu yoniidiir. Ote 
yandan bu bilgiler 'yazth eserlere dayanmaz. <;unku ilkel kavimler derli 
toplu bilgi ve san'at kaynaklannda:n yoksundurlar. Gezginlerin dayan
dtklan §ey; kendi dii§uncelerini tahlil edip bir meseledeki anlayt§la
rim belirleyerek muayyen bir neticeye ula§mamt§ olan kalabahklann 
agzmdan toplad1klan derme c;atma bilgilerdir. Kuvvetle mul;ltemeldit 
ki, bu ilkel insanlar; gezginlerin kendilerine yonelttikleri sorulara, de
rinligine dikkat etmeden ustiin korii olarak «evetn veya «haylr» §ek-
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linde cevaplar vermi§lerdir. Geriye bir de ilkelleriri. heniiz geli§memi§ 
olan dil engelleri kahyor. ilkel kabilelerde insan -geli§medigi i~in de
rin ve girift konularm anlamm1 ifade edecek kelimeler yoktur. Kald1 
ki bu biiyiik ve derin meseleleri en geli§mi§ ve zengin kelime bazine
sine sahip lisanlarla ifade etmek dahi ~ok zordur. Buna §Unu da ilave 
edebiliriz ki; ilkel kabile mensubu fertlerin verdikleri cevaplar ve on
larm verdikleri fikirler tiimiiyle klam veya a§ireti temsil etmez. <;iin
kii her ki§inin yorumu farkhd1r. Hatta bir tek ki§inin bile pek ~ok 
dii§iinceler arasmda ~eli§ip kald1g1 sozkonusudur. Bu kanalla toplam
lan bilgilerin kuvvetli olmad1gma en giizel delil seyyahlann bizzat mev
cnt klanlan tavsifte birbirinden farkh ifadeler kuilamnalan ve birbi
rini reddeden bilgiler vermeleridir. 

f) Sistemci Gorii§ veya Vahy Nizam1 

~imdiye kadar anlatllan gorii§ler, din hadisesinin men§eini be§eri 
kaynaklara dayand1qnaktadlr. Bunlar; insanm kendi §ahsi gayreti so
nucu Albih · inancm1 ortaya koydugunu kabul etmektedirler. Onlara 
gore; ister ferdi dii§iince ve gayret sonucu olsun, ister sosyal geli§
meler ve ihtiya~ sonucu olsun, din ve Allah inancmm men§ei insand1r. 

Din ve Allah inanc1 konusunda en dogru ve sistemli goru§ ise, 
bunun be§eri kaynakh olmaYJp ilahi kaynakh oldugunu savunan Vahy · 
gorii§iidiir. Buna g:Ore Allah'1 insanoglu aklmm l§Igiyla degil, ilahi 
vahyin aydmhg1yla tammi§tlr. Semavi kitaplara dayanan dinlerin hep
si bu. gorii§e istinad etme~tedir. Bunlar arasmda bilhassa !slam, g~- 
tirmi§ oldugu sistemin her noktasmda vahyi esas almi§tlr. 

Semavi kitaplann belirttigin~ gore, Cenab-1 Allah yeryiiziine .in- · 
sanlann atas1 olan Adem Safiyyullah hazretlerini gonderdiginde onun- 
la beraber hak din alan tevhid akidesini de gondermi§tir. Hz.~ Adem 
kendinden sonra gelen torunlanna, Allah'm birligi inancm1 teblig eden _ 
ilk peygamberdir. DolaYJSlyla yeryiiziinde din vak1as1, yeryiiziine -.ayalf. . 
basan ilk insanla birlikte zuhur etmi§tir. insan zekasmm veya, akh
mn mahsulii degildir. Allah tarafmdan yeryiiziine indirilen insanoglu 
tekrar Allah'a donecek ve bu diinyada . yapt1klarmdan dolay1 hesaba 
~ekilecektir. 

Fakat zamanla insanlar bu hak dinden 'inhiraf ederek sap1khga· 
dii§mii§ler, kendilerini Allah'a yakla§tlrmas1 i~in ~e§itli §eyleri tan
nya e§ ko§IDU§lardlr. Ancak ne kadar sap1tsalar da yine bir iistiin 
kuvvet fikri, ibtidai dinlerin hepsinde mevcud olmu§tur. Bu iistiin 
kuvvet i§te ilk dinden kalma alan Allah inancmm davam1d1r. Allah, 
insanlan kendi ba§lanna ·buyruk olarak birakmami§, her devirde ilahi 
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dini teblig eden peygamberler gondermi§ ve sap1tan insanlan dogru 
yola ~ekmi§tir. iBoylece Allah'a kar§I §irk konusunda insanoglunun 
elinde hi~ bir mazeret kalmami§trr. 

Sistemci gorii§iin en miikemmel §ekli, ii~ biiyiik din olan Yahudi
lik, H1ristiyanhk ve Miisliimanhk'ta bulunmaktadlr. Ancak bunlardan 
ikisi tahrifata ugram1§ oldugu i~in en son olarak Allah Teala islam 
dinini ve onunla birlikte tevhid akidesini getirmi§tir. islam'daki saf 
tevhid inanc1 insanhgm miicerred ilah fikrinde eri§ebilmesi miimkiin 
olan en son merhaledir. 
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V- LAFZA-i CELALiN MANASI VE MUHTEVASI 

a) ih1h LatZl ve Anlann 

islamm getirmilj oldugu saf tevhid akidesi, kainatm ve eljyamn 
yaratlciSl ve yoktan varedicisi olarak Allah (c.c.)'1 kabul eder. Allah 
lafzi celali sadece islamm kabul ettigi tann inancmm alemi ( ozel is
mi)dir. Ancak Alia~ lafzmm ash ve nereden geldigi konusu tartl§ll
ml§ ve bu konuda degi§ik gorii§ler serdedilmi§tir. Dil bak1mmdan ke-

limeyi tahlil edenler, Allah kelimesinin ( ..111 ) aslmm Lah ( ."i ) 

oldugunu ve ba§ma tarif harfi olan el ( J' ) edatmm getirilmesiy

le el-Lah ( ..111 .~'JI ) isminin elde edildigini belirtmektedirler. Arap 

dilindeki el-Ayyuk ve el-Necm kelimelerinin ba§mdaki tarif harfini keli-

meden ay1rmak nas1l miimkiin degilse el-Lah ( ..111 ) kelirnesinin 

ba§mdaki tarif harfini de kelimeden aYirmak aym §ekilde miimkiin de
gildir. Bu gibi kel~melerde harf-i tarif olan el, kelimenin aynlmaz bir 
pan;as1 olmu§tur. Bu gorii§iin dogruluguna delil olarak da vallah, bil-

Jah ( .l!L,. ..111., . ) gibi kelimelerde hemzenin yalmzca telatfuzda, ba

zan da hem· telaffuzda, hem de yaz1da hazfedilmesi gosterilmektedir. 

Ancak Ya Allah ( ) gibi baz1 kelimelerde hemzenin hazfe-

dilmemesini, kelimenin ba§mda bir tarif harfin'in bulunmadigma delil 
getirenler de bulunmaktad1r. 

Lah kelimesi, arapc;a lahe, yelihu ( ~ _ • "i . ) kelimesinden 

masdar olup gizli olma, irtifa ve ihticab manalarma gelir. «Tesettiir» 
eylemek manasmad1r, Sibeveyh (aleyhi'r- rahme) latza-i celalenin bu 
maddeden i§tikak1m ter.viz eyledi. Ve biilend ve ali olmak manasma
dir.n (As1m, Kamtis Terciimesi, IV, 834). Aym zamanda ma'bud, ilah 
manasma gelir. · Arapc;ada ilah kar§1hg1 kullamlan; Lahiim, Lahiimme 
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ve el-Lahtimme isimleri de buradan gelmektedir. «Uluhuyyet; ubudiy
yet vezninde, kulluk eylemek, ibadet manasmad1r .. . . Mtistecma-i ceroi-i 
s1fat olan ism-i Celale bu maddeden me'huzdtir ki ash ilah idi. .. Laf
za-i celale hakkmda ulema-i kiramm yigirmi akval-,i muhtelifeleri var
dir. Ve ilah, vech-i mezkur tizere ma'bud manasma olmagla butperest
lerin ma'bud ittihaz eyledikleri l;I.Snam-I batlle kendi ind ve i'tikadla
nnda _ilah olur. ·: ~arih der ki; Hazret-i Vacib'til - Vticud Celie ~anuhu, 
zat-1 Eceli ve a'lasmda ukul ye efham ve evham mtitahayyir oldugu 
gibi zat.:.1 A'zamma dall olan ism-i §erifinde dahl mtitehayyir oldular. 
Lakin esahh-i akval;· a'lem ve gayr-i mti§takk olmas1d1r. Mtitercim-i 
hakir der ki; Allahtimme lafzmda ba'z1 ehl-i tahkik dediler ki, ind el
Basriyyiri ash, ya Allah olup kesret-i isti'malin~en na§i harf-i nida 
hazf ve ah1rine iki mim ta'viz ve idgam olundu. Mimin ta~vizinin vechi 
budur ki; mim, hutuf-i gunnedendir. Ve ya harfi iskan olundukda mim 
gibi mahreci hay§ume karib olur. Zira mimden ve yadan hay§fimda 
bir savt has1l olur ki ana gunnedirler. Pes beyrt1erinde mtinasebet ol
mu§ olur. Ve mahzuf ya ile elif olmagla, anlardan iki mim ta'viz olun- . · 
du. Ve teberrtiken bi ismihi Teala mim ahire i!hak olu:ndu ... >> As1m. 
Kamus Terctimesi, IV, 790- 791). 

ilah kelimesi lugatte, 1smmak, ah§mak, korkulan bir i§in ba§a gel
mesi, birisini korumak, kurtarmak, birisine a§m sevgi ile yonelmek,. 
deve yavrusunun anasma dti§ktin olmas1, kulluk etmek, orttinmek, 
gizlenmek manalaru1a gelir. (Bkz., ibn Kesir, Tefsir, I, 19- 20, Nisa
buri, Tefsir, I, 65- 66). 

Allah ism-i Celalinin ba§mdaki eliflam, harf-i ta'rif olarak alma-

cak o1ursa, Lah ( ."i 
1 

) kelimesinin, once1eri ba§ka bir anlamda kul

lamhrken, sonradan Cenab-1 Hakk'm zat1 i~in kullamlmak tizere vaz'
olunmu§ menkul bir kelime olmas1 gerekir. Nitekim Basriyyfin'a gore 
(B-asra'h dil bilginleri) Allah ism-i Celali menku1dtir. Kufiyyun'a (Ku
fe'li lisan bilginleri) gore de bu kelime menkuldtir. Ancak ·Basra'hla-

1 . 

rm kabul ettigi gibi Lahe ( .'"i ) den degil, ilah· anlamma gelen el-

iJah ( ~"il ) dan menkuldiir. ilah kelimesinin hemzesi hazfedil

.mi§, ona bedel olarak harf-i ta'rifteki eliflam konmu§ ve ooylece harf-i 
ta'rif, kelimenin aynlmaz bir par~as1 olmu§tur. 

Lah ~ .'"i ) kelimesinin Siiryanice .(Laha) kelime_sinden A~ap-

~ala§tmldlgmt soyleyenler bulundugu gibi, Aramcadaki «Alaha» keli
mesinin bozulmu§ bir §ekli olduguriu soyleyenler de ~lkml§tlr. tbran-
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ca'daki !<Elohim» kelimesi ile Arapc;adaki «Lah'lim» kelimesi arasmda 
irtibat bulundugu da belirtilir. Lah kelimesi ile cahiliyet devri Arapla
nmn tapmd1g1 bir put alan «Lat» kelimesi arasmda ilgi kuranlar da 
vardir. (Daha geni§ bilgi ic;in islam Ansiklopedisi, Allah maddesine 
bak1mz.) Allah lafzmm yabanc1 dilden Arapc;ala§tlnlmi§ olmayacagi
m soyleyenler ise kelimenin mu'reb ve munsarif olniasm1 delil goste
rirler. I 

b) L~Uza-i CeUU 

islam, terminolojiye ozel bir onem verir. Ba§ka dinler ve inanc;
larla alakas1 bulunan kelimeleri kullanmamaya itina gosterir. Bunun 
ic;in Lafza~i CeUU, yalmzca islam'a mahsus bir isimdir. Hem ba§ka bir 
kelimeden turetilmemi§, hem de once ba§ka bir anlama · kullamhrken, 
~onra bugunku anlamma kullamlmami§tlr. 0, dogrudan dogruya ha
kiki ma'budun alemi olarak vaz'edilmi§tit. Allah latZI, Uluhiyyet ve 
ma'budiyyet- Sifatlarmdan degil, bu Sifatlar Cenab-1 Allah'm zatmdan 
almmi§tlr. Binaenaleyh, onun Zati, her§eyden oncedir ve ilktir. Allah, 
ibadete mustahak oldugu ic;in Allah degil, bizatihi (kendiliginden) ve 
lizatihi (kendisi . ic;in) Allah oldugu ic;in ibadete layllft1r. Dolay1s1yla 
ibadet, onun zatmdan sonra gelir. Butun varhklar bilerek veya bil-:
meyerek Allah'a ibadet ederler. Mu'minler bu ibadeti irade ve §UUr
lanyla ifa ederken, mu'min olmayanlar zorla, istemeyerek ve farkmda 
olmaks1zm Allah'a · kulluk ederler. 

Gerek Lafza-i Celal'i~, gerekse onun turetildigi soylEmen ilah veya 
Lah lafzmm lugat anlamlanndan §U hususlar ortaya <;1k1yor: 

Kulluk ve ibadet ic;in, kendinin di§mdaki bir guce qogru yone
len insanm zihninde, yaptigi §eyin kendisinden daha ustun, kuvvetli 
ve kendisinin ihtiyac;lanm giderecek birisine kar§I itaat ve baghhk ol

. dugu gerc;egi yereder. Bu guc;, onun 1st1rap ve ac1lanm dindirmeye 
I 

muktedir oldugu gibi, gerekirse onu koruyup emniyet ve selamete de 
c;1kanr. Dolaytsiyla insan, kendisinden daha zaytf ve daha guc;suz bir 
varhga kar§I saygt ile yonelme geregi duymaz. 

Diger milletlerln dilinde Allah La.fza-i Celalini kar§Ilayacak aym 
anlam ve . muhteva geni§ligine sahip bir kelime yoktur. Zira islam'm 
di§mdaki dinlerin ilah telakkisi islam' dan tainamen · farklldtr. Bu s&
beple, diger dinlerdeki ilahlara, ancak ilah, Tann, Rab, Huda, Qalab 
vs. ismi verilebilir. Allah ismi ise asla verilemez. Bunun sebebini an
layabilmek ic;in islam di§I dinlerin ilah telakkisine gozatmak gerekir.· 
Bilindigi gibi eski kavimlerden herbirisi kendi milletine has ilahlar 
ediniyorlardi. Bu ilahlar c;ogunlukla be~eri ihtiraslann zebu:~m varhk-
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lar olarak kabul ediliyordu. Soz gelimi eski M1s1r'm mitolojik dinleri
ne gore, zaman ilah1 Keb ile gok tannc;as1 Nut'un evlenmesinden mey
dana gelen Osiris ktskanc;hk yuzunden Seth tarafmdan oldur'iilerek 
oniki parc;aya bolunm'ii§t'ii. Eski <;in dini olan Sinizm'e gore, tann 
Qang- Ti'nin soyundan gelen Qin hukumdan gogun ogludur. Hind 
dinlerindeki ilahlar her turlu be§eri eksikliklerle ma'h11 bulunuyorlar
di. Gokgur'iiltusu, ftrtma ve yagmur gibi olaylann ilah1 olan indra, 
c;ok zalim ve gaddar bir ilahtl. Keza Sumerlerin ilah1 olan Marduk, 
uluhiyyeti diger tannlarla sava§arak -t1pk1 insanlar arasmdaki kral
lar gibi- elde etmi§ti. iran dini olan Mecusilikte ise iyilik tanns1 olan 
Hurmuz ile kot'iiluk tanns1 Ehrimen devamh sava§maktadtrlar. Han
gisi galip gelirse ona bagh olarak yeryuzunde iyilik veya kot'iiluk galip 
gelmektedir. Bugunku Avrupahlarm atalan olan Kelt'lerin dininde, 
insanlar vah§ice ilahlara kurban edilirdi. Aztek'lerin harb ilaht olarak 
kabul ettikleri Cic;li - Puc;li, insan yuregi yemekten ho§lanan zalim ve 
sava§c;t bir ilahtl. 

Batl dillerinde ilah mukabili kullamlan (Frans1zca, «DieU>>, ingi
lizce <<God»; Almanca <<Gott»; italyanca «Dio») kelimeler temelde Yu
nanca Theos ve Latince Deivos kelimelerine dayanmaktadir. Bu keli
meler de biliridigi gibi Yunan mitolojisinin insan §eklindeki tann an
layi§ma dayanmaktadir. Qogunlukla be§eri zaaflar ve eksiklerle ma'lill 
olan bu Yunan men§e'li Uluhiyet inanc1 once Roma'ya, ordan da HI
ristiyanhga gec;mi§tir. Yunan politeizmi Roma'nm hiristiyanl1g1 kabul 
etmesiyle tamamen Hiristiyan dinini istila etmi§tir. Ve bundan sonra 
H1ristiyan ma'bedlerine Hz. isa'mn ve Meryem'in heykelleri konmu§
tur. Bugunku Bat1 dunyas1 Yunan ve Roma politeizmini, isminin dl
§mda her§eyi ile almi§tlr. DolaYISiyla onlann uluhiyyet fikri, bir turlu 
saf tevhide ve tevhiddeki her §eyden tecrid edilmi§ Allah anlayi§ma 
yakla§amamaktadir. 

Yahudi milletinin milli ilah1 olan Yahova, · kendi kavmi olan ls
railogullarmm dl§mda kalan kavimlere kar§I son derece zalim ve gad
dardir. 

islam'm Allah'1 yalmz m'iislumanlarm degil tum alemlerin rabbi
dir. Butun varhklar isteyerek istemeyerek, bilerek bilmeyerek o.na bo
yun eger ve ibadet ederler. O'nun zati, her turlu tavsif ve temsilden 
munezzehtir. insan kendi idrak ve duyu vas1talanyla Allah'm zatlm 
neye benzetirse Allah onun gayndlr. Dolaytsiyla §irke hie; yer yoktur. 
islam'm ilk §arti, Allah'1 her turlu §irk unsurlanndan tenzih etmektir. 

Binaenaleyh, islam'm Allah akidesiyle obiir dinlerdeki ilah fikri 
arasmda mukayese kabul etmez buy'iik farklar vardu. Ve bu, ancak 
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islam c;:erc;:evesi ic;:erisine girildigi takdirde kavramr. D1§ardan Sirf ba§
ka ilahlarla irtibat kurularak kavranamaz. islam'm tamamen miicer
red bir vasf1 haiz olan vahdaniyyet gorii§iiniin ifadesi olan Allah, sa
dece islam'a has ozel bir isimdir. Onu ba§ka hic;:bir terimle kar§1lamak 
veya ba§ka dinlerin ilahlanyla k1yaslamak miimkiin degildir. 

flimdi de Kur'an-1 Kerim'in uluhiyet konusundaki beyanlanna k1-
saca deginelim. 

c) Cahiliyet Devrinde ilah Fikri 

Allah Kur'an-1 Kerim'de §Oyle buyurur : 
ccOnlar kendileri i~in bir izzet ve kuvvet kaynag. olsunlar diye Al

Ja~'tan ba§ka diizrne tannlar edindiler.u (Meryem, 81). 
«OnJar Allah'I buaklp giiya kendileri yard1rn(a mazhar) edilecek

ler, iirnidi ile rna'budlar edindiler.>, (Yasin, 74). 
Bu iki ayet-i kerime'den anla§Ild1gma gore cahiliyet devri insan

lan kendileri ic;:in ilah olduguna kanaat getirdikleri varhklann, §id
det ve s1kmt1 anlarmda kendilerini koruduklanm, onlarm civanna SI
gmdiklarmda ahdi bozmaktan meydana gelecek mes'uliyetten ve c;:e
§itli korkulardan kendilerini emin kllacaklanm zannediyorlardl. 

Binaenaleyh ccAllah'I buak1p taptlklan yalanc1 tannlar, Rabb'mm 
azab emri geldigi zaman, onlara hi~bir fayda vermedi, ziyanlanm art
tlrmaktan ba§ka bir i§e yaramadl.>, (Hud, 101) : 

ccHalbuki Allah'I buak1p da ~ag.rdlklan; hi~bir §ey yaratrnazlar. 
Onlann kendileri yarati11p duruyorlar. Onlar diri degil oliilerdir. Ne 
zaman dirileceklerini farkedemezler. Sizin ilahm1z bir tek ilahtlr., 
(Nahl, 20 - 22). 

<<Allah ile birlikte diger bir ilah daha edinip tapma. Ondan ba§ka 
hi~bir ilah yok., (Kasas, 88). 

<<Allah'tan ba§kasma tapanlar dahi hakikatte Allah'a e§ tuttuk
lan ortaklara tabi olmuyorlar. Onlar kuru zaildan ba§kasma uyrnuyor
lar, onlar ancak yalandan ba§kasmi soylerniyorlar.>, (Yunus, 66) . 

Bu ayetlerden de anla§Illyor ki; 
1 - Cahiliyet devri insanlan kendilerine, sikmtlii anlannda dua 

edip yard1ma c;:agirdiklan ilahlar sec;:iyorlardi. 
2 - ilahlan sadece cinler, melekler ve putlardan ibaret degildi. 

Daha once olen §ahislara da tap1yorlard1. Nitekim, <<Onlar diriler degil, 
oliilerdir. Ne zaman dirileceklerini farkedernezler., ayet-i kerimesi buna 
ac;;Ikc;:a delalet etmektedir. 

3 - Zanlarmca ilahlan onlann niyazm1 i§iten ve onlara yard1m 
etmeye muktedir olan varllklard1. 

' ' 
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ilah kelimesinin yukanda gec;en c;e§itli manalan arasmda man
tiki baglant1 vard1r. Ne olursa olsun herhangi bir §eyi kendisi ic;in 
veli, yard1mc1, kotiiliikleri uzakla§tlran, ihtiyac;lanm gideren, duasm1 
kabul eden, zarar ve fayda vermeye giicii yeten bir varhk olarak go
riirse tabiat kanunlan c;erc;evesi dl§mda olan biitiin bu manalar, inan
digl §eyin bu alem nizaml iistiinde, bir otoriteye sahip oldugunu kabul 
etmesinden ileri gelmektedir. Yine bir kimse birinden korkar, ondan 
sak1mr, onun gazabmm kendisine zarar verecegine, ho§nutlugunun 
fayda saglayacagma inamrsa, onun bu inancmm ve hareketinin kay
nagi, kendisinde bu vas1flan gordiigii varhkta bu kainat iizerinde bir 
otoriteye sahip oldugu tasavvurunun zihninde yer etmesinden dog
maktadir. Netice itibariyle yiice Allah'a inand1ktan sonra, Allah'tan 
ba§kasma kullukta bulunan ve ihtiyac;lanm O'ndan ba§kasma arze
,den kimsehin bu inanc1, onu Allah'a §irk ko§maya sevkeder. Aym §e
kilde kim Allah'tan ba§kasmm hiikmiinii kanun sayar, emir ve yasak
lanm uyulmas1 gereken bir yol telakki ederse, onun iistiin otoritesini 
kabul etmi§ demektir. 

Uh1hiyetin ash; oyle bir otoritedir ki, ister insanlar onun hiikmii
niin bu alemde tabiat kanunlarma hakim olduguna inansm, isterse 
insanm diinya hayatmda onun emrine itaatkar ve ir§adma bagh ol
dugunu, onun emrinin de itaati ve boyun egmeyi gerektirdigini kabul 
etsin, netice aymd1r. 

d) Kur'an'm Getirdigi Allah inanc1 

i§te Kur'an-1 Kerim'in Allah'tan ba§kasmm ilahhgm1 red ve tek 
olan Allah'm uluhiyetini ispat sadedinde getirdigi hiiccet ve delille
rin esas1 kabul ettigi otorite tasavvurudur. 

Kur'an'm bu hususta gosterdigi yol : Goklerde ve yerde biitiin 
otorite ve yetkilere malik olan ancak Allah'tlr. Yaratma O'na mah
sustur. Biitiin nimetler O'nun kudret elindedir .. Biitiin i§ler sadece 
O'na aittir. Kuvvet ve c;are O'nun hiikmiindedir. Goklerde ve yerde 
olan her §ey ister istemez, O'na itaat_ etmeye, emtine boyun egmeye 
mecburdur. O'ndan ba§kasmda otorite yoktur. Goklerde ve yerde O'n
dan ba§kasmm hiikmii gec;mez. Yaratlh§m s1rlanm, nizamm1, idare
sini O'ndan ba§kas1 bilmez. Hiikmiiniin selahiyetleri hususunda kim
se O'na ortak olamaz. i§te bunun ic;in O'ndan ba§ka ilah yoktur. 

Gerc;ekte Allah'tan ba§ka ilah olmadlgma gore, batll bir ilaha ina
narak yap1lan biitiin i§ler, ister ona yapllan dua ve i§lerini Ismarla
ma olsun, ist~r ondan korkmak ve ona timid baglamak olsun, isterse 
onu A~lah huzurunda bir §efaatc;i kabul etmek veya ona mutlak itaat 

me 

lar. 
za 
re 
ve 

ten 
O'n 

yad: 
siz, 
met 
dml 
"Eg 
ettiJ 
geti 
sas, 

van 
onb 
cak 
fay( 
birll 
da) 
22-

giin 



KUR'AN-I KERIM'E GiRh) 191 

ye emrine dii§iincesizce uymak kabiliriden olsun, Allah'tan ba§kasma 
baglanan bu maddi manevi baglarm Allahii Teala'ya tahsis edilmesi 
gerekir : Zira 0 yalmz ba§ma biitiin otoriteye maliktir. 

Kur'an-1 Kerim'in bu hususta delil olarak getirdigi ayetler gayet 
a~1k ve kesindir : 

((Gokte de jJah O'dur, yerde de iliih O'dur. 0, Hakim ve Alim'dir.» 
ccYaratan (Allah) hit; yaratmayan gibi midir? Art1k siz hit; dii~iin

meyecek misiniz? 
Kafirlerin, Allah'tan ba~ka taptiklan ~eyler, bir ~ey yaratamaz

lar. Onlann kendileri yaratllmaktadular. Onlar, diri degil oliilerdir. Ne 
zaman dirileceklerini de bilmezler. Sizin ilah1mz tek bir ilah'tu.1 Ahi
rete iman etmeyenlerin kalpleri bunu inkar edicidir. Onlar kibirlenen 
ve gururlanan kimselerdir.)) (Nahl, 20 - 22). 

ccEy insanlar, Allah'm iizerinizdeki nimetini hatulaym. Sizi gok
ten ve yerden nZiklanduan Allah'tan b~ka bir yarat1c1 var rmdu? 
O'ndan , ba~ka bir ilah yoktur. 0 halde, nasll dondiiriiliiyorsunuz?>> 
(Fatlr, 3). · 

ceDe ki "Gormez misiniz, eger Allah sizin i~itmek ve gormek ka
biliyetinizi ahr ve kalplerinize miihiir vurursa !lllah'tan ba~ka hangi 
ilah onlan size geri verir?" Bak bir, ayetlerimizi nasll tafsil ve beyan 
eyleriz. Sonra onlar yine yiizlerini t;evirirler.» (En' am, 46). 

ceO, oyle bir Allah'tlr ki, kendisinden ba~ka bir ilah yoktur. Diin
yada ve ahirette hamd O'na mahsustur. Hiikiim de O'nundur. Nihayet 
siz, O'na dondiiriileceksiniz. De ki : "Eger Allah, iizerinize geceyi kiya
met giiniine kadar arahks1z devam ettirse, Allah'tan ba~ka size bir ay
dmhk getirecek tann var rmdu? Hrua dinlemeyecek misiniz?" De ki : 
''Eger Allah iizerinize klyamet giiniine kadar giindiizii arahks1z devam 
ettirse size kendisinde istirahat edeceginiz bir geceyi, Allah'tan ba~ka 
getirecek olan kimdir? Ne dersiniz, hala goremiyecek misiniz?", (Ka-
sas, 70- 72). · 

~cDe ki : "Allah'tan ba~ka ilah olduklanm iddia ettiklerinize yal
vann. Onlar gokte ve yerde bir ortakhklan olmadi~ gibi, Allah it;in 
onlardan bir yardimci da yoktur. O'nun (Allah'm) katmda ~efaat, an
cak O'nun §efaat etmek veya olunmak it;in izin verdiginden ba~kasma 
fayda etmez." Mah~er halk1mn kalplerinden korku giderildiginde bir
birlerine : "Rabbiniz ne soyledi?" diye sorarlar. (~efa,at edecek olanlar 
da) : "Hakk1 soyledi" derler. 0, t;ok yiice ve t;ok biiyiiktiir.n (Sebe'. 
22,- 23)-

ceO, gokleri ve yeri hak olarak yaratti. Geceyi giindiiziin iistiine, 
giindiizii de gecenin iistiine ortiiyor. Giine~i ve ay'I musahhar kildi. 
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Her biri muayyen bir vakte kadar cereyan eder:ler. Dikkat edin 0, mag
fii·et eden Galib ve Kadir'dir.» (Ziimer, 5). 

ccinsana bh· zarar dokundugu zaman, Rabbine riicu' ve tevecciih 
ile yalvanr. Sonra ona katmdan bir nimet verdigi zaman, onceden 
O'na yalvardtgmt unutur. Ve (insanlan) O'nun yolundan sapttrm~k 
i~in Allah'a e~ler kllmaga ba~lar. De ki : Sen kiifriinle bir miiddet 
zevklenedur. Muhakkak sen, cehennem ehlindensin.>> (Ziimer, 8) . 

ccGokleri ve yeri yaratari, sizin i~in gokten su indirip onunla giizei 
bah~eler yapan kimdir? Siz, onlann aga~lanm bile bitiremezsiniz. Al
lah ile beraber , ba~ka bir ilah var rmdtr? Hayu, onlar haktan sa pan 
bir kavimdirler. Yeri mesken yapan, ortasmdan nehirler akttan, onda 
sabit daglar yaratan, ve iki deniz arasma bir perde koyan kimdir? Al
lah ile beraber ba~ka bir ilah var mtdtr? Haytr, ~ogu bilmez cahiller~ 
dir. Stklnttya dii~en kimse dua ettigi zaman, onun duasmt kabul edip 
feuahg. gidererek, sizi yeryiiziinde her ~eye hakim kllan kimdir? Al
lah ile beraber ba~ka bir ilah var mtdtr? Ne az dii~iiniiyorsunuz? Size 
karalanu ve denizlerin karanhklannda yol gosteren kimdir? Rahme
tiuin oniinde riizgarlan miijdeci olarak gonderen kimdir? Allah ile' be
rabe.r ba~ka ilah var rmdtr? Allah, onlann ~irk ko§tuklan ~eylerden 
~ok yiicedir. Halkl yarattp duran, sonra onu iade edecek olan ve sizi 
gokten ve yerden nztklanduan kimdir? Allah ile beraber ba~ka bir 
ilah var mtdtr? De ki : "Eger soziiniizde dogru iseniz delilinizi getirin" .>> 
(Neml, 60 - 64). 

<<Bazt insanlar vardu ki, Allah'a e~ ve ortak edinir, onlan Allah'• 
sevdikleri gibi severler. iman edenler, Allah i~in daha ~ok sevgi bes
Jerler. Biitiin kuvvet ve kudretin Allah'ta oldugunu, azabmm ~ok ~id
detli bulundugunu anlaytp gordiikleri zaman nefislerine zulm edenleri 
gorsen ... >> (Bakara, 165). 

<<0 Allah ki, goklerin ve yerin miilkii O'nundur. Hi~ bir evlad edin
rnerni~tir. O'nun rniilkiinde bir ortag. da yoktur. 0, her ~eyi yarahp 
rniktannca takdir eylerni~tir. Kafirler O'ndan ba~ka olarak hi~ bir ~eyj 
yaratrnayan, kendileri yaratllrm~ olan, kendi nefislerine bile zarar ve 
faydaya muktedir olmayan, oldiirrneye, diriltmeye ve Oliileri yeniden 
diriltip kabirden kaldll'maya kadir olmayan !}eyleri ilah edinirler.>> 
(Furkan, 2- 3) . 

<<Gokleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O'nun e~i ·olmadtg. halde 
evladt olur mu? Halbuki her ~yi 0 yaratti. Ve 0 her ~eyi hakkiyle bi
lendir.» (En'am, 101 - 102). 

<<De ki : Allah'tan b~ka, tapt1klarimzt bana bildirin. Onlarm, yer
de olan ~eylerden hangisini yaratt1klanm bana gosterin. Yoksa onla-

I 
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nn goklerde bir ortakliil m1 var? Eger si)ziiniizde dogru iseniz, hay
din Kur'an'dan once inmi~ bir kitab, yahut bir delil getirin, gorelim. 
Allah'tan ba§ka, klyamete kadar kendilerine icabet etmeyen ve kendi 
dualanndan gafil bulunanlara dua edenlerden daha fazla dalalete dii§· 
mii§ 'kim vardu?>> (Ahkaf, 4- 5). 

<<Eger goklerde ve yerde Allah'tan ba§ka ilahlar olsaydi ikisi de 
fesada ugrardi. Ar§'m Rabbi olan Allah, onlann isnadlannd.an miinez
zeh ve yiicedir. Allah, yapt1g.mzdan mes'ul olmaz, fakat onlar (kullar) 
sorulnlu olurlar.>> (Enbiya, 22 - 23). . . 

<<Allah evlad edinmemi§tir. O'nunla birlikte ba§ka bir llah da yok
tur. Eger ba§ka bir bah .olsayd1, her biri kendi yarattiilm gotiiriir. Ve 
birbiri iizerine galebe ederlerd •. Allah onlann vaslflanndan miinezzeh
tir.>> (Mii'minun, 91). 

<<De ki, eger mii§riklerin dedikleri gibi, O'nunla beraber ba§ka ilah
lar oisayd1, onlar aqm sahibine galib obna ~aresini ararlard1. Allah, 
onlann dediklerinden miinezzehtir.» (isra, 42 - 43). 

Tefsir, C. I, F. 13 



VI - ALLAH'IN BiRLiGi 

TEVHID 

~ insanhk tarihinde, iistiin kuvvete sahip bir yaratiCmm varhjpm 
kabul etmeyen -ferdler bulunsa da- toplumlann bulundugu goriil
memi§tir. Her cemiyet, dogru veya yanh§ bir ilah inancma sahip ol
mu§tur. Ancak imanlarm iizerinde ittifak edemedikleri nokta; b·u ya
raticl giiciin s1fatlan ve ozellikleridir. <;ogu kere insanlar kendileriyle 
bu iistiin giic; arasma bir vas1ta koymu§lar, sonra da bu vruutalan rab 
edinmi§lerdir. Bu sebeple islam, Allah'm varllg1 konusundan c;ok, Al
lah'm birligi ve s1fatlan konusuna onem vermi§tir. 

Kur'an-1 Kerim'in hitab ettigi Arap toplumu -birc;ok toplumlar 
gibi- Allah'm varhgm1 kabul ediyordu, ancak araya birtak1m aracl
.lar yerle§tirerek bunlann kendilerini Allah'a ula§t1racagm1 soyliiyor
lardl. Bugiin de aym §ekilde insanlar tannmn varhgm1 kabul ediyor
lar, ancak bu tanrmm nitelikleri konusunda ihtilat ediyorlar. Bu se
beple saf tevhid akidesini benimsemiyorlar. Ac;1kc;a putlann arac1 kl
lmmadigl hallerde de, muhtelif §eyler gizlice arac1 k1Immaya c;ah§Il
maktadir. 

Biitiin dinlerde Allah'm varllg1 ac;1k ve sec;ik olarak bulunmakta 
ise de, Allah'm birligi inanc1 saf ve katl§Iks1z §ekliyle yalmz islam'da 
vard1r. islam, biitiin gorii§lerini ve inane; esaslanm tevhid kaidesine 
dayandmr. islam'm getirmi§ oldugu tevhid inancmm kabul ettigi ya
rat1c1ya Allah, diger biitiin dinlerin kabul ettigi yaratlcllara da tanr1 
adm1 veriyoruz. Bu eserde kullamlan tann ilah kar§Ihg1d1r. Allah ise . 
yalmzca islam'm kabul ettigi tevhid gorii§iiniin timsali olan Allah 
(c.c.)'d1r. 

islam'da Allah'm zat1, her tiirlii temsil ve te§bihlerden tecrid edi
Ierek, saf bir birlik halinde ac;1k ve kesin bic;imde belirlenmi§tir. Bu 
sebeple tevhidi golgeleyecek her tiirlii te§bih ve temsiller reddedilmi§
tir. 

Allah'a inanmak yiice zat1 hakkmda vacip olan kemal Slfatlm, 
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miimteni olan noksan s1fatlanru ve Allah'm §amnda soylenebilecek 
olan Slfatlan-' bilip oylece inanmaktlr. Allah'in zatl, uluhiyet §anma 
laYik olan biitiin kemal s1fatlanyla muttas1ft1r. Her tiirlii eksiklikten 
miinezzehtir. Onlara kesinlikle inanmaya icmali iman, teker teker hi
lip inanmaya tafsili. iman denir. 

a) Allah'm S1fatlan : 

Allah'm stfatlan inanma geregi olarak ilkin ii~e aynhr: 
I - Allah'ta bulunmas1 miimkiin olmayan s1fatlar. Allah'm bu 

s1fatlarla nitelendirilmesi miistahildir. Bu s1fatlara S1fat-1 selbiye veya 
tenzihat ad1 verilir. 

II - Varll~ zorunlu olan s1fatlar. Allah'm bunlarla nitelendiril
mesi vacipdir. Bu s1fatlara s1fat-1 siibutiye ad1 verilir. 

III - Varhg1 da yoklugu da zaruri olmayan s1fatlar. Allah'm on
larla nitelendirilmesi de, nitelendirilmemesi de caizdir. Bunlara da caiz 
s1fatlar ad1 verilir. 

I - S1fat-1 Selbiye veya tenzihat1 s1ralamak kabil degildir. An
cak ana esas1 be§tir. Bunlar : K1dem, Beka, Muhalefetiin lil- Havadis 
(Sonradan meydana gelen §eylere benzememek), K1yam bizatihi (Ken
diliginden kaim olmak), Vahdaniyet S1fatland1r. Bu yiice s1fatlann 
z1t1an ise sonradan olma, yokluk, sonradan olanlara benzerlik, ba§ka
Slyla kaim olmak ve ortag1 bulunmakt1r. Bu s1fatlann kainatla ili§kisi 
yoktur. 

II - S1fat-1 Siibutiye ise sekizdir. Bunlar : Hayat, ilim, irade, 
Kudret, Duyma, Gorme, Kelam, Tekvin s1fatland1r. Yiice Allah biitiin 
kemal stfatlanyla tnuttas1ft1r. Biitiin eksikliklerden ve yok olmalardan 
uzak oldugu i~in hu stfatlarla nitelendirilmesi zorunludur. Siibuti Sl
fatlann ii~ii duymaya dayah s1fatt1r. Bunlar : Duymak, gormek ve ke
lam s1fatland1r. Digerleri ise akla dayah s1fatlard1r. 

III - Varhg1 ve yoklugu zorunlu olmayan diger baz1 s1fatlar 
Kur'an'da ve hadislerde sozkonusu edilir ki bunlarm mahiyeti insan
lar tarafmdan yeterince bilinmez. Bunlann ba§hcalan istiva, vecih, 
yed, yemin, kabza, ayn, cenb, kurb, isyan ve meci', rahmet ve gazab, 
istihya, niizul gibi stfatlardlr. 

b) Tevhid veya Allah'm Birligi : 

Tevhid; Allah Teala'nm zatmda, Slfatlannda ve fiillerinde bir ol
masldlr. Bunun z1dd1 ~okluk ve §irktir ki Allah hakkmda ifade edil
mesi miistahildir. Tevhidin hakikati ilahhk ve uluhiyet ozelliklerlnde 
Allah'm ortagmm bulunmadtgmi kabul etmektir. islam'm getirdigi 
tevhid inanc1 Allah'm birligidir. Yaratamn, ibadet edilenin birligidir. 
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Yaratamn birligine ilmi tevhid, ibadet edilenin birligine de ameli ~ev
hid adm1 vermek islam miielliflerince adet olmu§tur. 

«Allah birdir» demek; zatta, Slfatta, fiillerinde birdir demektir. 
Zatta birdir demek, bOliimii, par<;as1 ve k1sm1 yoktur demektir .. <;iin
kii . bile§ik olmamak vacibin gereklerindendir. 

S1fatta birdir demek; benzeri, misli yoktur demektir. <;iinkii son
radan meydana gelmi§lere benzememek Allah'm S1fatlanndand1r. 

Fiillerinde birdir demek; ortag1 yoktur demektir. <;iinkii ortakhk 
Zlmnmda acizligi ihtiva eder. Oyleyse Allah birdir demek; boliimii, 
benzeri ve ortag1 yoktur demektir. Boylece Allah'm birliginde ii<; tiir
lii birlik vard1r. Bunlar zati birlik, s1fatlarui ve fiillerin birligidir. Va
kia s1fatlar varhk basamaklanna tabidir. Varhklar i<;inde varhk ba
samagi itibariyle viicudu vacip olan Allah'a e§it hi<;bir varhk yoktur. 
Oyle ise, varhga bagh olan s1fatlarda da viicudu. vacip olan Allah'a 

. e§it hi<;bir varhk yoktur. Varhkta birlik; viicub ve viicud ile ona bagh 
olan mii~unlerin ,icadi konusunda e§Siz olmak demektir. DolaYisiy
la Tevhid once varhgm vacip olmas1, ikinci olarak yaratlcihr;tn, ii<;iin
cii olarak ma'budiyetin yalmzca Allah'a hasredilmesi demektir. 

Viicudun vacipligi; sonradan meydana gelen varhklara muhalefet, 
miimkunler silsilesinin ihtiyaclyla sabittir. 

Alemin yaratlciSl birdir. "Eger gokte ve yerde Allah'tan b~ka iJ.Ah
lar bulu~mU§ olsaydJ her ikisi de fesada ugrardt,» ayeti, akli delili gos
teriyor; Yerde ve goklerde miiteaddit ilahlar bulunsayd1 yer ile gogiin 
diizeni bozulurdu. Goriilen §U intizam kalmazdi. Halbuki yerle gogun 
nizami. bozulmad1gmdan ve her ikisindeki nizam ve intizam baki kal
digmdan yer ile goklerde miiteaddit ilahlar yoktur, demek olur. · 

Ayet-i Kerime 1Ie Allah'm birligini istidlal birka<; §ekilde ifade~ 
ediiir : ~ · ' · 

1 - ««Yerde ve goklerde Allah'tan ba§ka ilahlar olsayd1 her ikisi 
de fesada ugrardi.» 0 zaman; ya hepsinin kuvvet ve kudretleriyle, ya
hut, ba§h ba§ma herbirinin kuvvet ve kudretiyle veya sadece birinin 
yaratma ve iktidariyle e§ya meydana gelirdi. Her birinin kuvvet ve 
kudreti kafi olmay1p yaratma ve icad hepsinin iktidanyla olursa hi<;
biri ilahl1ga uygun olmaz. <;iinkii ilahta kudretin en ustunu ve kuv- · 
vetin b$ms1zhg1 §arttir. 

Varsayrm olarak ilahlardan herbirinin kuvvet ve kudreti yarat
maya kati gelseydi, bag1ms1z olarak herbiri yarat1c1 farzolunsayd1 bir 
eserin iki tam muessi.rden meydana gelmesi, bag1ms1Z olarak tek bir 
sebebe ·dayanan iki illetin ortaya <;1kmas1 laz1m gelirdi ki bu da, miis-
tahildir. Mutlaka ·her ikisinden birisi bO§ olurdu. .,. 
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Eger yaratma ve icad, sadece birinin kuvvet ve kudretiyle mey
dana gelmi§ olup digerlerinin tasarrufu ge~erli ' olmazsa, tercih ettiri
cisi olmadan tercih etmek gibi bir bozukluk gerekir. Bu takdirde mfun
kiin. olan varhklarm yaratilmamasi gerekir. ilahlarm birden fazla ol
masi goriildiigii gibi her ii~ §ekilde de miistahil oldugundan bat1ldlr. 
Batll olduguna gore Allah'm birligi sabit demektir. 

Gerek ayn ayn, gerekse topluca alemin iki yaraticlSI var say1Isa; 
yer, gok ve diger e§yamn yaratilmamasi gerekir. <;iinkii var say1Ian 
iki yarat1c1dan biri bir kimsenin ya§affiaSml digeri de 0 kimsenin Ol
mesini · isteyebilir. Yahut her iki yaratlc1dan biri hareketi digeri dur
mayi murad edebilir. <;iinkii varsaytm olarak her ikisinin kudreti de 
tam olacaktlr. Aksi takdirde aciz olmalan gerekir. Her ikisinin birden 
iradeleri yerine gelecek olursa iki Ziddm birle§inesi veya ~eli§ki gerekir 
ki bu, muhaldir. Her ikisinin iradesi meydana gelmezse aciz olmalan 
gerekir ki, bu sonradan var olma ve imkamnm i§aretidir ve Allah'm 
bunlardan tenzihi gerekir. Veya iki ilahtan birinin iradesi ge~erli di
gerinin iradesi ge~ersiz olacakt1r. Bu takdirde iradesi ge~ersiz olan 
aciz olacaktlr. Obiir ilahm kudretini engelleyemediginden bunun aciz 
ve maglU.b olmas1 gerekir ki bu, uluhiyetin §anma aykmd1r. ~u halde 
iki yaratlcmm kabulii miistahildir. Binaenaleyh zorunlu olarak bir tek 
yaratiCIYJ kabul etmek gerekir. 

3 - iki yaratlc1 farzedilecek olursa, var say1lan iki yarat1c1 ara
smda temanii' (birinin digerini men'etmesi imkam) sozkonusu olabi
lir. Birinin digerini men'etmesi durumu bahis mevzuu olunca, ya iki 
z1t §eyin birle§~esi gerekir . veya iki ilahtan birinin aciz olmas1 laztm 
gelir ki, her iki husus da mustahildir. ~u halde alemde birden fazla 
etkin yaratiCmm bulunmas1 muhaldir. 

4 - Kemal s1fatlyla muttas1f iki yaratlc1 farzedilecek olursa §U 
iki ihtimal ortaya ~1kacaktlr : Bu alemi icad ve yaratma hususunda 
her iki ilah ya ittifak veya ihtilaf edeceklerdir. ittifak ettikleri tak
dirde; aralarmda bir ihtilaf mumkii.n olmazsa birinin aczi mii.mkii.n 
olursa aralarmda muhalefet mumkii.n olur. ihtilat mumkiin olunca da 
yukardaki mahzur gerekir. Bu nedenle zikredilen §ekillerin hepsi de 
Cenab-1 Hakk i~in mustahildir ve 0 bir tektir. 

5 - Alemin yaraticiSI iki tane olsa, kudretlerinin ili§tigi e§ya
Yl icad etme hususunda ittifak ederlerse ard arda gelme, ihtilaf eder
Ierse birbirini engelleme gerekir ki, her ikisi de mii.stahildir. Dolayt
Slyla alemin yaratlCISl birden fazla olamaz. 

6 - iki ilah var say1Isa bunlardan birisi bir §eyi kastetti.~i za- · 
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man digeri ona yard1m ~ususunda mecbur ve zorunlu ise onun Ira
desi altmda ezildiginden aciz olur. Eger yard1m hususunda mecbur 
ve zorunlu degil de kendisinin yard1ma gucu yetiyorsa; o, kadir ve 
galip digeri aciz olur. Bask1 altmda bulunmak ve aciz olmak ise Al
lah'm hakkmda mustahildir. 

7 - iki Vacib el-Vucud bulunsa, mutlaka varhkta ikisinin de or
tak olmalan, bunun yam Slra birinin zat bak1mmdan digerinden mtim
taz olmas1 gerekir. Ortak olduklan noktalar, mumtaz olduklan nok
tadan ba§kadir. Binaenaleyh her biri ortak olduklan noktalarla mum
taz olduklan noktalardan bile§ik olacakt1r. Bile§en her §ey ise parc;a
sma muhtac;t1r. <;tinku bile§igin parc;as1 bile§ikten ba§kad1r. Binaena
leyh o· ilah kendisinden ba§kasma· muhtac; olacakt1r. Kendisinden ba§
kasma muhtac; olansa kendiliginden mumkun olur. Biz ise zatmm va
cip oldugunu farzetmi§tik. Demek ki, vucudu vacip olan zatm sadece 
bir olmas1 gerekir. 

8 - iki tane ilah olsayd1 mutlaka ikisi de ilahhk konusunda or
tak olacaklardl. Bunun yam s1ra biri digerinden ayn olacakt1r. 0 ay
nlan ilah kemal s1fat1 ile muttas1fsa, ondan ayn olan kemal sifatm
dan uzak ve eksik olur. Eksik ilah ise dti§tintilemez. ~ayet ayn olan 
kemal s1fatlyla muttas1f olmazsa onunla mevsuf olan nak1s ( eksik) 
olacagmdan yine il8,h olamaz. 

9 - iki ilah olsa, miimtaz olan uluhiyetin gerc;ekle§mesinde mu
teber ise imtiyazdan yoksun olan ilah olamaz. Bilakis muteber degilse 
o Sifatla S1fatlanmas1 vacip olmaz. Bunun ic;in mutlaka bir tahsis edi
ciye muhtac; olur. Muhtac; olan ise ilah olamaz. imtiyaz elde etmeleri 
mustahil oldugundan birden fazla ilahm bulunmas1 da mtiStahil olur. 

10 - Bu kainat bir faile muhtac;trr. Bu, illiyet prensibinin gere
gidir. Bir tek failin kainati idare etmesi asia imkans1z degildir. Fa
kat failin mtiteaddit olmas1 imkanSlZdlr. <;tinkii bu, takdirde iki tic;ten 
tic; dortten.. . vs. daha evla degildir. Bunlardan hangisini tercih ede
cegiz? Kabul edildigi takdirde sonsuz sayllara kadar uia§Ihr ki bu im
kansiZdlr. 

11 - iki ilah farzedecek olsak iki ilahtan biri digerinden fiille
rini gizlemeye kadir ise, oburu cahil olacakt1r. Eger kadir degilse, ken
disi aciz olacakt1r. Cahil ve aciz ise ilah olamaz. 

12 :...._ iki ilah olsa ve biri digerine muhtac; olsa eksik, muhtac; ol
masa gereksiz · olacaktlr. Muhtac; olan ilah olmayacak, kendisine muh
tac; olunan ilah o1acakti. ' 

13 - Var saytlan iki yaratlc1dan biri kendisini delil ile tayin ve 
tahsise kadir olamaz c;unku sonradan var edilmi§lerin ve meydana ge-
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tirilen varhklarm yarat1c1ya delaletinde tayin ve tahsis yoktur. Delil 
ile tayin ve tahsise kadir olamaymca kendisini belirli olarak tariften 
aciz olacaktlr. 

14 - Ortakllk ve fazlahk eksikliktir, e§Sizlik ve birlik ise kemal
dir. Var say1lacak iki ilahtan biri iktidanm digerinin elinden kurtar
maya kadir olursa digeri maghlb ve aciz olacaktlr. Eger digerinden ik
tidanm kurtarmaya kadir olmazsa kendisi aciz ve yenik olacaktlr. 

15 - iki yaraticl farzedilse bunlar aralarmda lttifak ederlerse, ya 
her birinin ba§hba§ma bir icad1 ile mustakil bir varhk has11 olacaktlr. 
0 zaman alemde iki varhk olmas1 gerekir ki bu, batlld1r. <;tinku alem
de her §ey yalmz bir varhkla muttas1ft1r. Alemin yaratiCISI tarafmdan 
iki varhktan biri yarat1Imca digerinin yarat1lmasma ihtiyac; gortilmez. 
Yahut her ikishfin birden icad1yla yalmz bir vticud meydana gelecek
tir. 0 takdirde demek ki, biri tam muessir degildir ve ancak digerinin 
ortakhgtyla icad edebilmektedir. Bu da fasiddir. <;unkti vticudu vacip 
olan Allah alemde ba§hba§ma bag1ms1z icad edicidir. Bag1ms1z olma
yanda kudretin kemali yoktur. Bag1ms1z olmayan acizdir, ortaga ve 
yard1rnc1ya muhtac;tir. Bu takdirde nas1l gerc;ek olabilir? «lkisi birlik
te icad edebilecek tam bir gtice sahip olabilirler ve topluca bir ilah 
olurlar» denemez c;tinkti birle§ik olmamak vacibin gereklerindendir. 

16 - - . Alemin iki yaraticiSI farzedilecek olsa bu iki yarat1c1dan her 
biri ya ba§hba§ma alemi icada yetecektir veya yetmeyecektir. Her biri 
ba§hba§ma alemi icada kafi ise digerine ltizllm yoktur, kendisine muh
tac; olmakla zail olur. Ba§hba§ma alemi icada kafi degilse _ acizdir, 
muhtac;t1r. Aciz ve muhtac; ise ilah olamaz. 

Elhasll, alemin yarat1c1smm birden fazla olmas1 halinde ne ittifak 
ne ihtil8.f, ne uyu§ma ne c;eki§me suretiyle alemin vticut bulmas1 mtim
ktin olaffilyor. Muha.Iefet mtimktin olmazsa acizlik zorunlu oluyor. Mu
halefet mtimktin ise muhalefetin varh~m farzetmek de mtimktin ola
bilir. Muha.Ietetin varh~m farzetmek ise muhali gerektirir. Muhali 
gerektiren §ey de muhal olacagmdan _ ilahm birden fazla olmas1 muhal 
ve yaratlCllllll birligi sabittir. 

Uc;tincti olarak Allah'm bir tek yarat1c1 oldugu peygamberlerin 
icma1 ile sabittir. Peygamberler Slrf bunu tesbit ic;in gelmi§lerdir ... 
Htilasa vticudu bizzat vacip olan Allah't1r. Alemi tanzim eden ve ya
ratan O'dur. ibadete laytk olan O'dur. Bizzat kaim olan O'dur. 1 

(1) Daha geni§ bilgi it;in bkz. ismail Hakkl izmirli, Yeni hm-i KelAm, ll, 1 -102, Dariil
fiinun ilahiyat Fakiiltesi Ne~riyau, 1340, istanbul. 



B) VAHYi ALAN ZAT-1 EKMEL 

1- PEYGAM)IER 

a) Resw ve Nebi 

Vahy ger<;eginde ikinci unsur, vahyi ahp biz insanlara teblig go
reviyle gorevlendirilmek iizere ' se<;ilmi§ bulunan yiice zat; yani pey
gamberdir. Peygamberler olmasaydJ., biz insanlar Zat-1 Bart ile irtibat 
kuramayacak ve dogru yolu bulma imkamna eremeyecektik. Aynca 
biitiin insanlann ba§vuracagi degi§mez ol<;iiler mevcud olmayacaktl. 
Peygamber; bir yandan ilahi hidayeti bize · ula§tmrken, bir yandan da 
insanl1k i<;in degi§mez ve alem§iimul ol<;iiler getirmektedir. 

Peygamberlere inanmak, nas1l ka<;Imlmaz bir ger<;ek ise, insanllk 
i~in de zaruri bir ihtiya<;tlr. Ozellikle Miisliimamn Allah'mi emir ve 
buyruklarmi teblig ile gorevli peygamberlere inanmas1 dini bir fari
zadir. Kendisi yeni bir din ve §eriat getiren yiice zata resin denir. Re
sul; RSL sUlasisinden gelme olup bu kokten boliik, siirii, sa<;m sark
masi, bir i§e yava§<;a ve rahathkla gitmek, rahat yiiriiyii§, gondermek 
ve el<;ilik gibi manalara gelen kelimeler tiirer. <<Resul, liigatta, gon
deren ki§inin teslim veya alma §eklinde verdigi el<;ilik vazifesini ye
rine getirmektir. Resul insanlara ahkami teblig etmek iizere Allah'm 
gonderdigi kimsedir.n (Seyyid ~erif, Ta'rifat, 75). 

Nebi ise, kendisi bir §eriat getirmeyip, daha once gonderilmi§ olan 
bir peygamberin §eriatlm tamamlayan kimsedir. Dolaytsiyla resulden 
daha dar anlamlidir. NBE siilasisinden tiireyen bu kok, haber, okun 
hedefin otesine ge<;mesi, yiikselmek, ans1zm <;1k1p gelmek gibi anlam
lara gelir. «Nebe' fi'l- Asl §Ol haberdir ki, faide-i azime sahibi olup 
kendisiyle ilm, yahud galebe-i zann hasil olur. i§ bu e§y8.i selase, mef
humun erkanlandir. Pes nebe' itlak olunan haberin hakki, §aibe-i kizb
ten muarra olmaktlr. Tevatiir ve haber-i ilahi ve haber-i nebevi gibi.n 
(As1m, Kamus Terciimesi, I, 102). Seyyid ~erif ise nebi kelimesinin 
IStllahi manasi konusunda §6yle demektedir : «Nebi, kendisine melek 
ile vahy gonderilen veya kalbine ilham edilen veya salih rti'ya ile 
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uyanlan kimsedir. Resul, daha iistiii1diir. Qiinki.i o, ni.ibi.ivvet vahyinin 
i.isti.inde olan ozel bir vahye mazhard1r. Resul, ozellikle kendisine Ceb
riUrln bir kitap indirerek vahy getirdigi kimsedir.n (Seyyid ~erif, Ta'
rifat, 163). 

Peygamberin gonderili§ sebebi insanlan kendi tabii gi.igleriyle ba§- · 
ba§a blrakarak hakikati bulmalarmda zorluga du~melerini onlemek
tir. Eger Allah,, peygamber gondermemi§ olsayd1 insanlar gerc;egi kendi 
tabii imkanlanyla bulmak zorunda kalacaklard1 Bu ise degi§ik tabii 
yap1ya sahip insanlar i~in <;ok zor bir durum olurdu. Bunun ic;.:in Al
lah uyanc1 ve mi.ijdeleyici peygamberler gondermi§tir : «insanlar iman 
iizere bnlunan hirtek i.imrnet idi. Sonra kimi iman etmek, kimi kiifre 
dalmak sebebiyle aynhga di.i§ti.iler. Bunun uzerine Allah, rahmetinin 
mi.ijdecileri ve azabmm habercileri olarak peygamberler. gonderdi. Ve 
insanlar arasmda aynllga di.i§ti.ikleri hususta hukmetmek i~in peygam
berlere kitap gonderdi.» (Bakara, 213). 

Allah her i.immete bir peygamber . gondermi§tir : «Hi<; bir ummet 
yoktur ki onlara, korkutucu bir peygamber gelmi§ olmasm.n (Fatlr, 
24). «Biz bir peygamber gonderm.edikc;e azab edici degiliZ.>> (isra, 15). 
<<Her i.immet i<;in bir peygamber vardlr. Onlarm herbirine peygamber
leri geldigi zaman onu yalanladllar ... » (Yunus, 47). «Andolsun ki, her 
iimmete, "Allah'a ibadet edin ve putlara tapmmaktan sakmm" diye 
bir peygamber gonderdik.» \Nahl, 36). «Biz, her peygamberi ancak bu
Jundugu kavmin dili ile gonderdik ki onlara apa<;Ik anlatsm.» (Ra'd, 4). 

, 
insanllk aleminin en bi.iyi.ik hadisesi olan ilahi haberi almakla 

gorevlendirilen ki§iler bizzat bu ustun gorevi yuklenmek tizere Allah 
tarafmdan se<;ilirler. Onlann s1radan ki§iler olmas1, mes'elenin ma
hiyyeti ve onemi bak1mmdan imkansizdir. Ancak insanlarm en <;ok 
sap1khga di.i§ti.ikleri nokta da burasidir_ Peygamberin §ahsiyyeti etra
fmda uydurulan hurafe ve masallar neticede onlan insani.isti.i bir vas
fa biirundi.irerek ilahla§tirmaya kadar varmaktad1r. Boylece putla§
tlrma dedigimiz sap1khk ortaya <;1kmaktad1r. insanlar genellikle sev
dikleri ve sayd1klan, <;ogu kerre i.isti.in meziyyetlere sahip olan ki~ilere 
insani.isti.i nitelikler vermekten ho§lamrlar. Dinierin tebligcisi ve bii
yiik hareketlerin onderi olan ki§ilerin kendilerini putla§hrmaktan kur
taramadiklan en kritik nokta i§te buras1d1r. Bunun i<;in Jslam ·bu nok
tayi <;ok a<;Ik ve kesin olarak belirtmi§tir : «Peygamberleri onlara dedi
ler ki; biz sadece sizin gibi bir be§eriz .. . >> (ibrahim, 11). «De ki; ben 
sadece sizin gibi bir be§erim. Bana sizin tannmzm birtek tann oldugu 
vahyolunuyor.>> (Kehf, 10). <<De ki; ben, sadece sizin gibi bir be§erim. 
Ancak bana sizin tannmzm bir tek tann oldugu vahyolunuyor.>> (Fus-
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silet, 6). «De ki; tenzih ederim Rabbim seni, ben ancak peygamber 
olarak gonderilmi§ bir be§erden ba§kas1 olmad1m.n (isra, 93). 

b) Peygamberlerin Slfatlan 

Peygamber bir be§erdir, her tiirlii be§eri ihtiya~lar onun i~in de 
sozkonusudur. Sadece o, s1radan insanlar gibi degildir. Vazifesinin one
mi, onun be§eri zaaf ve eksikliklerden uzak olmasm1 gerektirir. Pey
gamberleri diger insanlardan aYlran ba§hca ozellikler §Unlardlr: 

a) S1dk : Peygamberin Allah'tan ald1g1 emri, i~ine hic;bir be§eri 
unsur kan§tirmadan teblig etmesi i~in, her §eyden once dogru sozlii 
olmas1 gerekir. tnsanlar arasmdan c;Ikmi§ olan sec;kin ki§ilerin hepsi 
i<;in bu ozellik zaruri olmakla beraber, baz1 kerreler yalancihgi ken
dilerine §iar edinmi§ olan kimseler de peygamberlik iddiasmda bulu
nabilirler. Mutenebbi ad1 verilen bu yalanc1 peygamberlerin, peygam
ber olmalanm onleyen en biiyiik engel dogru sozlu olmamalandir. 
Peygamber ic;in yalan soylemek muhal olan bir §eydir. Dogruluk, sa
dece sozleri i~in degil peygamberin butun davram§lan · i~in gec;erli 
olan bir ozelliktir. 

b) Emanet : Allah tarafmdan gonderilen bir da'vay1 teblig et
mekle mukellef ki§inin davram§lan ve soztiyle muhataplanna emni
yet telkin etmesi -ve guvenilir birisi olmas1 gerekir. Nitekim Hz. Mu
hammed (s.a.) 'in nitelikleri arasmda bulunan «Sad1k'iil - Va'd'il- Emin» 
mfat1 kendisini oldurmeyi tasarlad1klan gtin bile emanetlerini ona tes
lim edecek derecede bir gtiven verme noktasma ula§mi§ti. Az sonra 
bu konuya temas edilecektir. 

c) Teblig : Peygamberin bir ozelligi de Allah'tan ald1g1 emri ek
siksiz olarak insanlara duyurmas1d1r. Peygamber ilahi emri gizlemez. 

d) Fitnat : Bu Sifat, peygamberlerin ytiksek bir anlaYI§ kabiliyye
tine sahip zeki kimseler olduklanm gosterir. Zeka noksanh~yla ma'
lul kimselerin peygamber olmas1 imkans1zdu. Aksine biitun peygam
berler kendi devirlerinin en usttin zeka seviyesine sahip- kimselerdir. 
Kitleleri pe§lerine takmalan ve uzun as1rlar fikirlerinin devam etmesi 
zekalannm en bariz delilidir. . 

e) ismet : Peygamberler hata ve gtinah i§lemekten Allah tara
fmdan koruhmU§lardu. Vazifelerinin onemi onlarda bu ozelligin bu
lunmaslm gerektirir. Hata yapt1klan kabul edilecek olursa o zaman 
iJahi emirleri eksiksiz teblig etti.kleri nas1l soylenebilir? Ancak birer 
be§er olmalan sebebiyle c;ok kii~iik yamlmalar yapaJ;>ilirler ki buna 
zelle ad1 verilir. Yahudilerin iddia ettikleri gibi peygamberlerin gayr-i 
ahlaki davrani§larda bulunmalan imkans1zdlr. Bunun yams1ra H1ris, 
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tiyanlarm iddia ettikleri gibi peygamberlerde iiluhiyyet niteli~i bu
lunmaz. Peygamberin ma'sum olmas1 gorevi geregidir. Yoksa kendili
ginden ma'sum de~ildir. Zira o da bir be§erdir. Zellenin kabulii onun 
be§eri niteliginin ifadesidir. islam bu nokta iizerinde de hassasiyetle 
durmu§ ve peygamberin d1§mda hit;bir kimseyi hatas1z, ma'sum kabul 
etmemi§tir. ~ia.'mn kabul ettigi ma'sumiyyet fikri ile, baz1 mutasav
Vlflarm veli kabul ettikleri ki§iler hakklnda beyan eyled.ikleri ma'su
miyyet isnach Klfr'an anlayi§lyla UYll§maz. 

Peygamberler hakkmda, bu be§ s1fatm kabulii zorunlu ve vacip
tir. Bunlann Z1dd1 olan, yalan, . hiyanet, gizleme, beyinsizlik nitelikle
rinin onlara isnad1 ise miistahildir. Yeme it;me ve be§eri ili§kiler ise 
caiz ve miimkiindiir. 

Cenab-1 Allah, yukardaki ayetlerde her kavme bir uyanc1 gon
derdi~ini at;Ikt;a belirtmektedir. DolayiSlyla nebi ve resul §eklinde her 
millete peygamber gelmi§tir. Bunlarm saytsmm 124000 veya 224000 
oldugu soylenmekle beraber Kur'an-1 Kerim'de ach ger;en peygamber
ler §Unlardlr : Adem (Bakara, 34), idris (Meryem, 56), Nuh (Al-i 1m
ran, 33), Hud (A'rat, 65), Salih (Neml, 45), Lut (A'rat, 80), !brahim 
(Al-i imran, 95), ismail (En' am, 86), ishak (Nisa, 165), Ya'kub (Ba
kara, 140), Yusuf (Yusuf, 3), ~uayb (A'rat, 85), MU.Sa (Ta-Ha, 13), 
Harun (Furkan, 35), DA.vud (MA.ide, 78), Siileyman (NisA., 163.), Ey
yub (EnbiyA., 83), Zii'l- Kifl (Sad, 48), Yunus, (En'am, 86); !lyas 
(Satfat, 123), el-Yesa' (En'A.m, 86), Zekeriyya (En'A.m, . 85), ·Yahya 
(Al-i imran, 39), isa (Nisa, 159) ve Hatem iil-Enbiya Muhammed 
Mustafa (Salavatullahi aleyhi ve aleyhim ecmain). Bu surelerin dl
§mda daha pek r;ok yerde adlan zikredilmekle beraber biz Slrf · bir 
mesned olsun diye sadece ir;lerinden birisinin arum zikrettik. 

islam, Kur'an'da ad1 ger;en bu peygamberlerin hepsini kabul et
tigi gibi ismi zikredilmeyen diger peygamberleri de tevhid akidesinin 
birer §anh temsilcisi olarak kabul eder. Bunlar hakkmda en kii~iik 

bir soz sarfedilmesine miisaade etmez. 
Peygamberlik miiessesesinin iki temel kriteri vardir. Bunlardan 

birisi peygamberin getirdi~ini belirttigi vahydir. Vahy konusunda bu 
ooliimiin bqlanglcmda yeterli bilgi vermi§tik. ikinci kriter ise peygam
berin gasterdigi mucizedJr. 

Bir peygamberin gert;ek peygamber olmadig1m bu iki. kriterin ya
mslra sahip oldugu diger ozelliklerle de degerlendirebiliriz. Her devirde 
birtaklm ki§iler kendilerinin ilahi habere mazhar olduklan iddiA.s1yla 
ortaya r;1kmaktadirlar. Bunlann gert;ekten dogru olup olmad1~mm 01-



204 HADtSLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSiRt 

c;usu gostermi§ olduklan mucizelerdir. Ancak Hz. Peygamber ile bir
Iikte peygamberlik J;niiessesesi son ve en miikemmel §eklini aldJ.g1 i~in 

bir daha 'peygamber gelmeyecektir. Bunun i~in miisliimanlar Hz. Mu
hammed (s.a.) 'e peygamberlerinin sonuncusu, miihrii anlamma gelen 
«Hatem'iil- Enbiya)) adm1 vermi§lerdir. Ondan onceki peygamberler 
bilahare kendilerinin izinde peygamber gelecegini, mukaddes kitapla
rmda belirttikleri gibi Kur'an-1 Kerim de Hz. Muhammed'den sonra 
peygamber gelmeyecegini a~1k~a ifade ediyor : «Muhammed sizin adam
lanmzdan birisinin babas1- olmadJ.. Sadece Allah'm resulii ve peygam
berlerin sonuncusudur.>> (Ahzab, 40). 

c) Mucize 

Peygamberlerin peygamberlige delil olarak gosterdikleri mucize
ler her devirde tart1§ma mevzuu yapllm1§t1r. Her peygamber kendi dev
rinde insanlar i~in ge~erli olan bilgi vas1talarmm yapmaktan veya an
lamaktan aciz oldugu . baz1 fevkalade hailer gostermi§lerdir. Hz. Pey
gamber maddi bir mucizeden ~ok, edebi ve ebedi bir mucize olarak 
Kur'an-1 Kerim'i gost~rmi§tir. (Bu ko~uda Kur'an-1 Kerim'in i'~az1 
boliimiinde etrafhca bilgi verilecektir.) 

Oyleyse muci~e nedir, ger~ekle§mesi ne derece miimkiindiir? 
Mucize, Arap~ada illsan akhm ve kudretini aciz b1rakan demek

tir. Bat1 dillerine Latince miraculum kelimesinden <<le miracle)) ola
rak ge~mi§tir. Liigatte <<harikulade bir §ey», «fevkalade bir hal)) ma
nasma gelir. Mucize kelimesi harika soziinden farkhdJ.r. Harika; Pey
gamberden sad1r olmaz. Adetullahm haricinde ve heniiz sebebi a~Ik
lanmayan garip §ey manasma gelir. Deha harika kelimesi ile ifade 
olunur. Bir peygamberin peygamberligi, gosterdigi mucizelerle anla
§lllr. Mucize; peygamberlik davasmda bulunan zatm bu davasmda 
dogru oldugunu isbat i~in Allah'm kudretiyle gostermeye muvaffak 
oldugu harikulade §eydir. Bunlar o ~e§it harikalar ve ak1llara dur
gunluk verecek §eylerdir ki, onun gibi bir §eyi ba§ka hi~bir kimse ya
pamaz. 

«Mucize enbiya-i izam hazeratmdan sad1r olart harikuladeye 1tlak 
olunur ki hasm-i miinkir teaddi ve inkara miibaderet eyledikte, aciz 
kllmak i~in izhar ederler.» 1 

~eref-i vahy-i ilahi ile mii§erref enbiya ve miirselin hazeratmm 
dava-yi niibiivvet ve risaletle s1dk-1 makallerine §ehadet ic;in yedlerine 
takat-i be§erden haric;, adeta <<tabiatm mutad nizamma muhalif :ola-

(1} As1m, Kamus Terciimesi, ll, 831. 
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rak zuhur eden emr-i garib ve fili-i acibtir. Nev-i be§er mislini vticuda 
getirmekten aciz olmakla ona mucize tesmiye olunur.» 1 

((Halk1 acz ve taacctibte b1rak1p imana gelmelerini mucib olan ah
val. Min tarafillah zahir olan ahval, ayat-i kerime. Evliya-i izam tara
fmdan sad1r olana keramet denilir.- Keramette dava-y1 ntibtivvet yok
tur. Zaman..:1 bi'setten evvel zuhur edip, peygamberlige delalet edecek 
ahvale ise irhas· denilir.»2 

1 -'- Hz. Muhammed'in Mucizeleri : 

Peygamberimiz Efendimiz, enbiyamn efdah ve Hatem'til - Enbiya
d1r. :Kur'an-1 Kerim'de : ccEy Muhammed, biz seni §ahit, miibe§§ir, AI· 
lah'm ad1yle Allah'a davet eden ve etrafa nur veren bir me§'ale olarak 
gonderdik., (Ahzab, 46) buyurulmu§tur. Hz. Muhammed (s.a.v.) pey
gamberlik vas1flanm haiz olmakla beraber diger peygamberler gibi bir 
insandlr. ceDe ki ben sizin gibi bir insamm., (Kehf, 110). Hatem'til
Enbiya oldugundan din-i islam cihan§timuldtir. 

Hz. Muhammed, dine da'vet s1rasmda insanlann aklma mtiracaat . . . 
ederdi. Kur'an-1 Kerim'de : ccOnlara de ki; size Allah'm hazineleri be-
nim elimdedir dem.iyorum. Gayb1 da bilmiyorum. Sonra "melegim" de 
demiyorum. Ben ancak bana vahyolunan §eye uyuyorum. Soyle : Hi~ 
goren ile gornieyen bir olur mu? Dii§unmez misiniz?, (En'am, 50). · 

Kur'an-1 Kerim'de mezklir peygamberlere ve onlarm getirdigi ki
taplara inanmz. Bunlann isimleti Kur'an-1 Kerim'de ge~tig:.i gibi Tev
rat ve "incil'de de yaz1hd1r. Bu sebeple Mtislumanlar, peygamberlere 
ve kitaplarma iman ederler. Tarihlerde, ktittib~i mukaddesede isimleri 
ge~en peygamberlerden bir~ogunun 1;>.ayat1 ve isimleri ge~mez. Bun
lar arasmda yalmz bizim peygamberimiz Hz. Muhammed'in hayat1, 
gazalan islam'm ne§ri i~in yapt1g1 mticadeleler tarihidir, ger~ektir. 
Maddi vesikalar ile kesin olarak tesbit edilmi§tir. Qtinku dinler hak
kmda yap1lacak ger~ek ara§tlrmalar i~in gerekli malzeme ancak Hz. 
Muhammed'in hayatmda bulunmaktad1r. 

Hz. Muhammed'in en btiytik mucizesi Kur'an-1 Kerim'dir. Fesahat 
ve belagati, ge~mi§e ve gelecege §amil, d_erin hikmet ve hakikatleriyle 
Kur'an-1 Kerim'in ((kelamullah» ol(lugunda §ek ve §tiphe yoktur. 

Bir k1s1m islam ·mutefekkirleri, Hz. Peygamberin mucizelerini iki 
btiyi.lk boltim i~inde toplarlar : I. - Mucizat-1 hissiye: II - Mucizat-1 
akliyye . 

. . (1) izmirli, Nekd el-Kelam, 30. 
(2) Abdillla:tif Harputi , . Tenkih el-Kelam, 30. 
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I -- Mucizat-1 hissiye : Peygamberimizin niibiivvet ve risaletine 
hissen (objektif olarak) §ehadet eden . birtak1m ahval ve umurdur. 
Bunlar da ii~ nevidir : 

a) Zat-1 nebevilerine miiteallik ozellikler (yiiziinde nur bulun
masi, s1rtmdaki hatem-i niibiivvet, yaratlll§mdaki tenasiib ve miikem
meliyet); 

b) Ruh ve karakter yiiksekligi (fevkalade bir fesahat ve talakat, 
§efkat ve merhamet, . §ecaat ve metanet, s1dk ve istikametle ahlaklan
ml§ olmas1); 

c) ~ahsiyle ilgili olmayan mucizeler; aym yarllmas1, parmakla
rmdan su akmas1, harpte att1g1 ta§lann diif}manlann gozlerine isabeti). 

II - Mucizat-1 akliyye : Efendimizin niibtlvvet ve risaletine aklen 
§ehadet eden bir tak1m ahval ve hadisattlr. Bunlar da altl k1s1mda 
toplanmaktad1r : 

a) Ummi oldugu halde en yiiksek derecede irfan ve kemalab 
haiz olmas1 ve bir f}eriat tesis eylemesi; 

b) Bi'setine kadar ilahiyat ile me§gul olmad1g1 halde birdenbire 
yiiksek konular ihtiva eden Kur'an-1 Kerim gibi bir kitab-1 ilahiyi it
yan buyurmas1; 

c) Dine daveti zamamnda her tiirlii eza ve cefaya tahammiilii 
ve sonradan kurulan biiyiik islam devletinin ba§I oldugu halde salta
nat ve tekebbiire tenezziil etmemesi; 

d) Nezd-i Baride dualarmm miistecab olmast ; 
e) Maziye ve miistakbele ait birtak1m i§lerden haber vermesi ve 

bunlarm gen;ekle§mesi; 
f) Peygamberligi ve evsaf-1 nebeviyesi kendinden onceki kiitiib-i 

semaviyede yaz1ll olmas1 ve bu hakikati biitiin ehl-i kitaba duyurmas1. 

Mevlana ~ibli mucize olarak telakki olunan hadiseleri alt1 bOliim
de toplami§tlr : 

1 - Peygamberimizin e§ya iizerindeki tasarruflan. (Ahzab mu
. harebesinde ta§l k1rmas1, aga~larm selam vermesi) . 

2 - Hastalan iyi etmesi. (Okuyarak, kor, sagu ve dilsizleri iyi 
etmi§, mecnuna §ifa vermi§tir) . 

3 - Dualarmm kabul olunmas1. (Hz. Omer'in Miisliimanllgl, Ku
rey§ilerin zulmiine kar§l bedduas1 ile k1thk ba§lamas1) . 

4 - E§yay1 bereketlendirmesi. (Tebuk muharebesinde askerlerinin 
yemeklerinin artmas1) . 

5 - Sulara cereyan vermesi. (Parmaklanndan su akmas1 , tiike
nen kuyularm sularmm artmas1). 

6 - Hal ve istikbal hakkmda ihbaratta bulunmas1. (Rumlann 
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putperest iranhlara galebe edecegi, Hz. Ali, Orner ve Osman'm ~eha
detlerini haber vermesi gibi). 

2 - iLiM VE MUCiZE 

Mucizenin bugiinkii pozitif ilimler kar§lsmda yerini tayin etmek 
.gerekir: 

Cans1z madde aleminde fizik, kimya, matematik gibi ilimlerin ka
nunlan vard1r. Bu kanunlarm hepsi en sonunda §Oyle birkac; umumi 
kanuna yani prensibe irca edilebilirler : 

1 - Maddenin ve kudretin sak1ffil. (Maddi elementlerden ibaret 
kapah bir sistemde kuvvet miktan sabittir. - Mayer prensibi). 

2 - Etkinin tepkiye e§itligi. (Kainatta her etki bir tepki mey
dana getirir. Etki tepkiye e§itir. - Newton kanunu) . 

3 - Atalet : (Her cisim dl§andan bir kuvvet tesir etmedikc;e ha
rekette ise hareketini, siikun halinde ise siikununu muhafaza eder. 
- Kepler prensibi). 

Biitiin bu kanunlar da madde, kuvvet, kitle, hareket, zaman ve 
mekan gibi baz1 temel kavramlara dayamrlar. Newton'dan beri kuv
vet, hareket, zaman ve mekan mefhumlan objektif bir varhk olarak 
kabul edilmi§tir. Boyle olunca, madde aleminO,eki kanunlar ve pren
sipler de dogrudurlar. Determinizm prensibi de zaruridir. Fakat son 
ylllarda fizik ve mekanik alanmda meydana gelen yenilikler bu kat1 . 
determinizm telakkisini esasmdan degi§tirdi. Albert Einstein (1879-
1958), ((gene! izafiyet teorisi)) ad1 verilen ve yiiksek matematikle ispat
lanan fikirleriyle fizik, kimya ve matematikte biiyiik bir ink1lap yapti. 

a) Kitle, cisimlerin h1zma tabidir, sabit kitle yoktur. 
b) Madde yoktur, enerji vard1r. 
c) Evren N boyutludur, iic; boyutlu degildir. 
d) Zaman ve mekan dl§ta objektif olarak yoktur. Bunlar cisim

lerin hareketlerine ve goriinii§lerine baghdirlar. 
e) Gene! c;ekim bir kuvvet degil, mekamn egriligi ile ac;1klanan 

evrenin geometrik bir ozelligidir. 
Gene! izafiyet teorisi, atom fizigini dogurmU§, yepyeni bir diinya 

gorii§ii ortaya koymu§tur. 0 zamana kadar mutlak determinizme ina
nan ilim adamlan, ilmin temeli olan zaman, mekan, kitle gibi birc;ok 
mefhumda kalmi§lardir. Bizim ya§adigimiz ve all§tiglffilZ, iic; boyutlu 
bir tabiat ic;inde ve yalmz olaylar alanmda izafi mahiyette bir deter
minizm vardir. Fakat gerc;ek N . boyutlu tabiatta bu determinizm yok
tur. izafilik ve imkan vard1r. imkan olunca da tabiat kanunlarma ay-
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kin goriilen mucizelerin varhgm1 ak1l kabulde tereddiit etmez ve ilme · 
aykm dii§mez. 

Yiizy1llardan beri kabul edilen ve matematigin temelini te§kil eden 
I(Oklit geometrisi» de XIX. yiizy1ldan itibaren sarsllmi§ ve biiyiik de
gi§melere ugraml§tlr. Oklid de mutlak bir mekan ile ii~ boyut kabul 
eder. Say1, §ekil, nokta, ~izgi, hacim, diizey kavramlanm bu anlayi§ 
iizerine bina eder. Oklit'in me§hur postiilatlarmdan ii~iinciisii, «Bir 
dogruya di§anda bir noktadan yalmz bir paralel ~izilebilirndir ki en 
c;ok itiraz edilen temel bu olmu§tur. Riemann (Alman), Bolye (Maca:r), 
Lobatchevsky (Rus) admdaki matematik bilginleri «Oklit di§I geo
metri- metageometri» ad1 verilen yeni bir geometri kurmu§lardir. Bun
lar mutlak ~ekan anlayt§ma kar§I yeni bir gorii§ ortaya koyarlar. 
Qnlara gore geometride «mutlak . diizlemn yoktur. Qiinkii diinya yu
varlaktir. Bunun iizerine ~izilen her §ekil . zaruri olarak diiz bir sabh 
.degil, egri bir yiizeydir. Bu egrilik onlann a~Ilarmda, yiirol~iimlerinde 
farklar yapar. «Bir ii~genin i~ a~Ilan toplaill1 180 derece degildir. Te
orilere gore 180'den biiyiik veya kii~iiktiir.» Yiizyilimizm biiyiik rna-

. tematik~isi H .. Poincare de Oklit geometrisini tenkid eder ve bu geomet
rinin bizim ya§adigimiz ~evreye en uygun gelen . bir «itibari bilgi» ol
dugunu soyler. 

Matematikte sayt da rasyonel ve itibaridir. Saytlar 1'e 1 ilavesiyle 
meydana gelir. Yoksa tabiatta 5, 15 gibi say1lar yoktur. Bunlar aklm 
icad1 kavramlard1r. ·~u halde matematik alanmda dahi mutlak bir ob
jektiflik yoktur. Akla gore yaratllan izafi saytlar ve §ekiller vardir. 
Matematik ve onun prensipleri rasyoneldir. Ak1l ise rimcizeyi reddet
mez. 

Tabiat kanunlan endiiksiyon yolu ile bulunur. Bu da gozlem, hi
potez, deney ve kanun ~Ikarmak safhalarmdan ibarettir. Evvelce soy
ledigimiz iizere kanun illet - sebep d~nilen bir olayla eser - netice de
nilen olay arasmdaki siirekli ve degi§mez miinasebeti gosterir. Suyun 
100 derecede kaynamasmda ISI illet, suyun kaynamas1 eser ve neticedir. 
Determinizm, bu tabiat kanununun mutlak oldugunu, ba§ka tiirlii ol
masmm fiilen ve aklen miimkiin olmayacagm1 iddia eder. ~imdi ka
nunu yakmdan inceleyeiim : Tabiat kanunlan gozlemler ve deneylerle 
elde edildigine gore tabiatta bizim gordiigiimiiz nedir? 100 derecelik 
bir ISI ile onun ardmdan gelen kaynama olayt. i§te birbiri arkasmdan 
gelen bu iki olay1 biz birleljtirerek birini sebep, digerini eser itibar edi
yoruz. Bulut ile yagmur, hastahk ile Oliim, ~ekim kanunu ile dtl§me 
olaylan da ooyledir. Bu olaylarda birincileri illet, ikincileri netice sa
yiyoruz. ~imdi §U soruyu sorahm : Neden ISIYI kaynamanm sebebi sa-
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y1yoruz? <;iinkii deneylerimizde birbirinin arkasmdan meydana geldik
lerini goriiyoruz. Yani birbirini takib eden iki olay arasmda sebep- ne
tice miinasebeti kuruluyor. Fakat acaba birbirini takib eden iki olay 
arasmda daima sebep- netice miinasebeti var m1d1r? Yazdan sonra kl§ 
gelir, geceden sonra giindiiz olur, ama· bunlar birbirlerinin sebepleri 
,degildirler. 

Determinizmin en kuvvetle hakim oldugu saYllan fizik ve madde 
alanmda determinizmin tam olmadxgm1, onun yerine izAfiliklerih, im
kanlarm bulundugunu gostermeye ~ah§tlk. Canhlar alemine, yani bi
yoloji ve psikolojiye gelince bitki, hayvan, insan ve cemiyet denilen 
realitelerde bir~ok ozelliklerin ve niteliklerin meydana ~1ktlg1 goriiH.ir. 
Hayvan ve bitki alamnda tekamiil, yeni §ekiller meydana getirir. Bun
lann determinizmin hakimiyeti ile ilgisi azdxr. Eserde illetten fazla 
veya eksik taraflar vard1r. (Mesela aym §artlar altmda beslenen hay
van ve bitkiler farkll biinyeler allrlar), insandaki irade ve ihtiyar kud
reti ise determinizme tamamiyle z1t bir karakter ta§xr. «Etkiye e§it 
tepkin goriilmez, hatta etkinin tamamen izalesi cihetine gidilebilir. 
Ruhi kudret, hafxza, §Uuraltx kuvvetler de determinizm ile ilgili de
gildir. Hiilasa canlllar alem~nde illet - eser miinasebeti degil, ancak 
gaiyet vardxr. Canll, sxrasmda orgamm tamir eder, yeniler. lnsan ruhi 
kudreti ile san'at, ahlak ve edebiyatx yaratxr. 

Canhlar aleminde determinizmin yeri yoktur. Orada illet- eser ara
smda zaruri miinasebet bulunmaz. Her §ey imkan dairesindedir. En
biya-yi izam gibi insanlarm en miiJ1ltazlarmm ise ruh kudretleri diger 
fertlerle kxyas edilemeyecek derecede iistiin ve yiiksektir. Onlar bizim 
gormediklerimizi goriir. !drak etmedigimiz §eyleri idrak ederler. 

Enbiya-i kiramm mucizeleri ilmen ve aklen miimkiindiir. Hak 
Teala'mn irade ve emriyle, illetsiz eser viicuda getirebilirler. Mucizeye 
en belirgin4elil, psikolojideki degi§ik tezahiirlerdir. Metapsi§ik olayla
rm ger~ekle§mesi, bizi dogrudan mucizenin imkam yoniine sevketmek
tedir. 

~imdi k1saca metapsi§ik olaylara bir goz atahm 

Tefsir, C. I , F. 14 



3 - METAPSi~iK OLAYLAR 

Metapsi§ik kelimesi, Yunanca olup «ruhi olaylann otesinde kalan 
hadiseler» diye ifade edilebilir. Metapsi§ik bugiin i~in pozitif bir ilim 
degildir. «Nev'i §ahsma miinhasm> ayn bir ara§brma koludur. Bu 
bilgiye bazen parapsikoloji de denilir. Unlii psikologlar bugiin metap
Si§igi §U §ekilde tarif ederler : 

«Tabii hayatta veya zihin hayatmda bugiinkii ilmi metodlanrmzla 
a~1klanmas1 miimkiin olmayan biitiin olaylara metapsi§ik ve parapsi
koloji denilir.>> 

Metapsi§ik olaylann inkar edilemeyecek surette tiirlii deneyler, 
goriinii§lerle ger~ekle§mesi ortaya onemli bir mesele ~1kard1 : Bir ta
rafta pozitif ilimler var, bunlann tatbikab ileri bir teknik ve endiistri 
meydana getirdi. Bunlarm hepsinin temelinde bugiinki.i pozitif ilim
lerin kanunlan var. Bu kanunlar sebep ve netice miinasebetlerine da
yamrlar. Metapsi§ik olaylar ise bu kanunlara tamamiyle aykm olarak 
meydana gelen olaylan gosteriyor. 0 halde metapsi§ik olaylar ilimle
rin di§mda m1 kalacaktlr? 

18- 19. yiizyillarda insanhk pozitivizmin etkisiyle pozitif ilimlerin 
mutlak iistiinliigiine inamyordu. ilimler yeryiiziindeki ve kainattaki 
olaylan a~1klamaya kadirdir. ilmin di§Inda hi~ bir hadise yoktur di
yorlardl. Bu ~aglarda yani 18. yi.izy1ldan itibaren metapsi§ik olaylarm 
incelenmesi ba§layinca ' bi.itiin ilim di.inyasmda §iddetli bir reaksiyon 
ba§gosterdi, itirazlar ba§lad1. · 

Bu miicadeleleri yani pozitif ilimlerle metapsi§igin ~atl§tlgt baz1 
noktalan §Oyle ozetleyebiliriz : 

Biyoloji ve fizyoloji bize gosteriyor ki insanda her tiirlii ruhi faali
yet (duyumlar, idrakler, duygular, di.i§iinme ve irade gibi) sinir sis
temi ile beyin ve duyu organlan olmad1k~a miimkiin degildir. Yarii 
ruhi faaliyetlerin dayanag1 ve destegi organizmamizdtr. Boyle olunca 
uzviyete, beyne ve sinir sistemlerine sahip olmayan ruhlarm dii§i.in
di.igiinii, hissettigini ve hatta gelecege ait bilgilere sahip oldugunu na
si! kabul edebiliriz? 
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Diger cihetten bizim biitful pozitif ilimlerimizden ~1kan netice §U
dur : Diinyadaki biitiin varhklar ve bunlar iizerinde goriilen olaylar 
birbirlerine bagh ((kapah bir sistem» te§kil ederler. Yani kainattaki 
biitiin varhklar sabit ve degi§mez kanunlara gore brrbirleri iizerine 
tesir ederler. Bu etki ve tepkilerin biiyiik bir k1Sm1 matematik formiil
lerle kat'i §ekillerini alnn§lardir. Tarihte ne kadar geriye gidersek gi
delim, bu daima boyle olmu§tur, gelecekte de boyle olacaktlr. ilimlerin 
bize gosterdigi gibi, tabiatta ne tes~diif, ne sihir, ne keramet vard1r. 
Bundan dolaYI tabiat birbirleriyle miinasebettar bir olaylar ve varhk
lar manzumesidir. Tabiat boyl~ bir manzftme olunca tabiatm ba§ka 
bir cephesinde, biisbiitiin ayn bir mekan i~inde tabiata ve olaylara · 
beklenmedik §ekilde miidahale eden veya i>nlann gidi§lerini bozan ola
ganiistii, tabiatotesi tesirlerin varhgm1 nas11 kabul etmelidir? XIX. 
yiizyllda ve zamamm1zda bir~ok alimler bu olaylann varhgm1 kabule 
mecbur olmu§lar, hayretlerini saklamami§lardir. 

Metapsi§ik olaylann ~e§itli tasnifleri yapllmaktad1r. 
a) TeU~esthesie (teleestezi) : Ustiin duyarhk; b) Telepathie (te

lepati) : Fikirlerin, duygulann uzaktan aktanlmas1; c) Telekinesie 
(telekinezi) : E§ya ve insanlara uzaktan tesir etmek; d) Echtoplas
mie (ektoplazmi) : Bunlann ceset ve maddi §ekilde goriinmeleri (te
cessiid). 

a) Telestezi Olaylan : 

insanm duyma, anlama kabiliyetlerinin olaganiistii b!r keskinlik 
kazanmas1 sftretinde goriilen hallerdir. Bunlar da §U kisimlardan iba
rettir: 

1 - Basiret (claire voyance) : Gozlerin arac1hg1 olmadan gormek 
ve bilmek. 

2 - i§itme (claire audience) . : Kulaklarm arac1hg1 olmadan uzak
tan i§itmek. 

3 - Psikometri : Bir varhga veya cisme ait olaylan ona dokun
makla anlamak, bilmek. 

4 - Onsezi (hiss-i kabl'el-vuku' = presentiment) Bir §eyi vu
kftundan. evvel duymak ve bilmek. , 

b) Telepati ve Ruhlarla Konu§ma 

Yukanda telepatinin, fikirlerin ve duygularm ba§ka bir ki§iye ak
tanlmasl (intikali) oldugunu soylemi§tik. Bu aktanlma, fikir ve dii
§iincelerin verici . bir kimse tarafmdan ahcl bir kimseye ruhi yoldan 

- aktanlmas1 olaYidir. Ruhi yoldan diyoruz, ~iinkii arada konu§ma, yaz-
ma, telefon vesair vas1talar yoktur. Aktanlmalar bir~ok tecriibeler ve 
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.gozlemlerle tesbit edilmi§ ve ger9ekle§mi§tir. Bu olaylar iki buylik kis
ma aynhrlar : a) As1l telepati olaylan, b) Spritizma olaylan. 

a) Telepati : 

Hayatta bulunan iki ki§i arasmda vukua gelen fikir ve duygu in
tikallerine «telepati» denilir. Telepati gunluk hayatim1zda bile {!cik 
rastlanan olaylardir. Mesela birisinden bahsederken kar§Iffiiza giki
vermesi bir telepati olaYJ.dir. Birisiyle bir §eyden bahsederken onun si
zin soylemeye hazii:landigmiz §eylerio soyleyivermesi de •telepatidir. tn
giltere'de Ruhi Ara§tirmalar Cemiyeti bir medyumu uyuttuktan sonra 
ona birtak1m Latince kelimeler soylettirilmi§, Amerika'da ba§ka bir 
medyum da, aym zamanda uyutularak bu kelimeler ona aynen tek
rar ettirilmi§tir. Her iki medyum da Latince bilmiyorlardi. Bu tecru
bede bir9ok profesorler haz1r bulunmu§lardlr. Yin,e Fransa'mn Havre 
§ehrinde be§ profesorun paz1r bulundugu bir tecrubede uzak bir semt
te bulunan bir hamm uyutulmu§ ve hamm tecrube yerine kadar kendi 
k~Jldine gelmi§tir. BaZI §ehirlerde temsiller yapan «illiizyonist))ler de 
telepati yoluyla bu hunerlerini gostermektedirler. 

b) Spritizma : 
Hayatta bulunan iki ki§i yerine, biri hayatta digeri olmii§ olan 

iki ki§i arasmdaki fikir ve duygu aktanlmasma «ruhlarla konu§ma 
veya spritizma» denilir. 

Bazl psikologlar, ruhlarla konU§Ulamayacagml, goriilen bu olayla
nh §UUrdl§l ruhsal faaliyetin eseri oldugunu iddia etmi§lerdir. Spritiz
macllar bu iddiay1 «9apraz tecrube» denilen bir deneyle ~urutmu§ler
dir. Muhtelif yerlerde aym zamanda uyutulan medyumlar vastiasiyle 
aym ruhu ~ag1rarak aym sorulan sormu§lar, hepsinden aym cevab1 
alm1§lard1r. Eger Spritizma olaYJ. §UUrdi§mm eseri olsayd1, muhtelif 
rriedyumlann §UUrlan farkll oldugundan cevaplarmm da ba§ka ba§ka. 
olmas1 laz1m gelirdi. ' 

c) Telekinezi : 

Telekinezi, herhangi bir §eyi maddi bir vas1ta olmadan uzaktan 
hareket ettirmek demektir. E§ya, bitkiler, hayvanlar veya insanlar uze
rine uzaktan tesir yap1hr ve ona bir hareket verilir. Telekinezi, ha
yatta bulunan .kimseler tarafmdan yaplldlgl gibi, medyumlar vasita
Slyla ruhlar tarafmdan da yap1labilir. Hayatta bulunan kimseler ta
rafmdan telekineziyi uygulayanlar, hastalan dokunmak, uflemek veya 
konu§mak suretiyle iyi ederler. 

Telekinezi· ·oiaymm sebebi, insan vucudundan yay1lan elektrik ve 
manyetik kuvvetlerdir. Bu kuvvet baz1 insanlarda daha fazlad1r. Bil 
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hassa gozlerde bulunur. Bu bir seyyale (ak1m) dir. Qok eskiden beri 
insanlarca bilinirdi. Bu kuvvet baz1 hayvanlarda da vard1r. Mesela 
bayku§un . gozlerinden c;1kan manyetik kuvvet serc;eleri durdurur ve 
~eker. Y1lanlarm da manyetik kuvvete sahip olduklan, hatta biiyiik 
y1lanlarla goz goze gelen ku§larm cans1z bir halde yllanlarm onlerine 
dii§tiikleri goriilmii§tiir. ,. 

Gorilliiyor ki, metapsi§ik olaylar ve ilimlerde bugiin ula§ml~ ·ol
dugu ihtimaliyet noktas1, fevkalade ozelliklere sahip ve manevi bir 
giic; tarafmdan te'yid edilmi§ bulunan peygamberlerin peygamberlik
lerini isbat ic;in, insanlann yapamadlklan olagandl§l mucizeler gos
termeleri mii~iindiir. Ancak mucize gosteren peygamber bunu ken
diliginden degil, yine Allah'm yaratmas1 ve izni ile gostermektedir. 
Bu da konuya islam'm getirdigi tevhidc;i yakla§Imm ifadesidir. Pey
gamberin §ahs1 yerine Allah'm kudreti yerle§tirilerek, putla§tirmanm 
oniine gec;ilmektedir. 

d) Risaletin Zarureti 

Allah'm, kelamm1 insanlara bildirmek ic;in bir insan sec;mesi za.: 
ruridir. 

Bu zaruretin en biiyiik delili, Resuliin haber verdigi hususlann, 
insamn hayatl ve dii§iinceleriyle ilgili en miihim mes'eleler olmas1d1r. 
Qiinkii insan bu hakikatlara §Rhsi gayretiyle ula§amaz. insanoglu, ha
yatm ba§lang1c; ve sonundaki esran c;ozmek, haytr ve §errin mahiye
tini anlamak, insan nevinin tekamiil keyfiyetini kavramak ve hayat 
mekanizmasm1 tanzim etmek ic;in binlerce seneden beri kainatm haki
·katlm ara§t1rmaktad1r. Biitiin emeli . insanhgm, huzur ve selamet yo
lunda korkusuzca ilerliyebilmesidir. Bu ba§an ve iimit l§lgl giiniimiize 
kadar sonmemi§tir. Demir ve petroliin esrar perdelerini teker teker ara
ladlk. K1sa c;ah§malardan sonra, tabiatm hakikat1m .kavrad1k. Fakat 
ne ac1dlr ki, «insan ilminin)) esranm ~ozmekten aciziz. Bu sahada in
saniistii gayret ve c;ah§malar yap1ld1g1 halde, . §U ana kadar heniiz 
pre:r;tSip ye esa~lan tesbit. epilrni§ degildir. i§te bu, insamn kendi var
hglm tammas1 ic;in Allah'm hidayetine muhtac; oldugunun en bfiyiik 
delllidir. · · · · 

Gunumiiziin modern' insanl·, hayat :~uammasl.h1 heniiz ke§fedeme
digini kendisi de icirak etmi§ durumqa.dir. Fakat her haliikarda, bu 
girift esrA.rin ' perdelerini kaldlracak . kudretin bir giin mutlaka tecelli 
edeceg_ini dii§iinmekte ve bu iimit ile _ya§amaktadlr. §iiphesiz ki sa
nayi ve teknoloji yoniinden geli§rni§ bir cemiyetin, insamn manevi ih- • 
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tiyac;lar1~1 kar§Ilamaktan uz~k olu§u ~ «biz maddi ilimlere normalin 
iistti.nde biiyiik bir deger verdik, fakat bunun yamnda insanla ilgili 
ilimleri ilk basamagmda b1raktl~.» 1 diyen dii§iinceyi kuvvetlendirmek
tedir. Obiir taraftan insamn ic; diinyas1yla ilgilenip bu sahada biiyiik 
bir §evkle ara§tlrmalara giri§enler de ortaya: hie; bir §ey koyamami§
lardir. Nobel arr;nagam kazanmi§ iinlii Dr. Alexis Carrel §oyle diyor: 

«Frans1z ihtilalinin ortaya koydugu prensibler, Marx ve Lenin'in 
fikirleri, hayaller aleminde yiizen insanlara has dii§iince §ekilleridir. 
f]unu katiyyetle bilmeliyiz ki; insanlar arasmdaki miinasebetleri ta
yin ve tesbit eden kanunlar heniiz ke§fedilmi§ degildir.» 2 

Prof. J. W. N. Sullivan ise §6yle diyor : 
«Modern ilmin ke§fetmi§ oldugu kainat, biitiiniiyle fikir tarihinden 

daha kari§Ik ve daha kapahd1r. ~iiphesiz kainat hakkmdaki bilgimiz, 
ge~mi§ as1rlara nazaran c;ok daha iistiindiir. Fakat biitun bu ma'lu
mat yetersiz ve eksiktir.» 3 

«Hayatm s1rrma ermek i~in c;ali§an maddi ilimlerde uzun ara§~ 

tlrmalardan sonra ugradigiffilz biiyiik hezimet bize gostermektedir ki; 
insan denen varhk kainatm esranm c;ozemeyecektir.» 4 

ic;inde bulundugumuz §artlar bizi, hayatm s1rnm anlamaya zor
luyor. Qiinkii biz bu s1rn bilmeden en miikemmel §ekliyle hayat ger
~egine ula§amay1z. Bu yiizden kalbimiz daima onu anlamak ic;in c;ar
par. Varhgimizm en biiyiik parc;asm1 te§kil eden akll, onsuz tatmin ol
maz. Bugiin bu hakikatl kaybettigimiz ic;indir ki; hayat1m1z dengesiz 
ve diizensizdir. 

Bir cihetten hayatm s1rnna ermek biiyiik bir zarurettir. Fakat 
obiir yandan §ahsi gayretlerimiz hedefe ula§mak ic;in yeterli degildir. 

l§te sadece bu durum bile «risalete» olan ihtiyac1m1zm §iddet de
recesini ve hayatm s1rrma ermenin ehemmiyetini bizlere ac;iklamak 
i<;in l,{afldir. Sonra bu s1rnn insan takatinin hudutlan di§ma c;1kmasi 
gostermektedir ki, bu sahadaki bilgilerin di§ardan gelmesi gerekir. 
T1pk1 insan hayatmm iizerine oturdugu lSI ve I§Ik gibi.. . Bunlar di
§ardan gelen hayat kaynaklandir. 

Vahy'in imkan ve zaruretini anlay1p kabullendikten sonra, b!zim 
i!;in miihim olan, peygamber oldugu iddia· edilen §ahs1 tedkik etmek

. tir. Hakikaten keiidisihe ~ahiy geliyor mu? i§te bunu ara§tlrmak ge-

rl) Alexis Carrel , !nsan Bu MechUI, 37. 
(2) Alexis Carrel, insan Bu MechUI, 37 . 
(3) Limitations of science, P . 1. 
(4) Alexis Carrel, .in.san Bu MechUI, 37. 
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rekir. Dini akide diinyada bir~ok peygamberlerin gelip ge~tigini- kay
detmektedir. 

Fakat biz Hz. Peygamberin peygamberligini isbat edersek, diger 
peygamberlerin peygamberligini de isbat etmi§ oluruz. 

Miladm 570 ytlmda 29 Agustos sabalu Mekke'de nur topu gibi 
bir ~ocuk diinyaya geldi. K1rk ya§ma basmca kendisinin Allah tara
fmdan nebilerin son halkas1 olarak gonderildigini, Allah'm risaletini 
biitiin be§eriyete tebligle miikellef oldugunu, · bu ~agnya kulak veren
lerin ahiret hayatmda .kurtulu§a ereceklerini, yalanlayanlann da kor
kun~ bir hiisrana ugrayacaklanm ilan etti. 

Bu sesin yank1lan bugiin ba§1m1zm iizerinde biitiin §iddetiyle ~m
lamaktadir. Bu, kulaklarm anlamazhktan geldigi oyle geli§igiizel bir 
ses degildir. Tarih boyunca bizi derin tlii§iinceye davet eden en biiyiik 
~agndu. Onun i~in bu sesi can kulag1yla dinleyip incelememiz gerekir. 

e) Risaletin Ol~iisii · 

Bir fikrin, ilmi hakikat hiiviyetini kazanabilmesi i~in §U ii~ mer· 
haled,en ge~mesi gerekir : 

Birinci merhale : (Varsay1m). 
ikinci merhale : Gozlem- tecriibe. 
U~iincii merhale : Hiikiim. . 
Birinci merhalede, hakikatlere, ge~ici bir hiikiim vererek bir an 

i~in oyle oldugunu kabul ediyoruz. Sonra mii§ahede altma alarak ted
kik ediyoruz. Boylece dogru veya yanh§ oldugunu anhyoruz. Ara§tlr
malarm l§Igl altmda kabul edersek, ilmi bir hakikat oluyor. Baz1 kere 
de bu durum degi§ir. Qiinkii bazan once e§yayt mii§ahede altma ahr, 
sonra da hipoteze ula§mz. Ve bundan sonra ula§tlg1m1z o hipotezin 
l§Igl altmda mevzuu inceleriz. 

Bu · esastan hareket ederek niibiivvet davasmm bir «hipotez)) ol
dugunu soyleyebiliriz. ~u halde «gozlem))lerimizin bu hipotezi te'yid 
edip etmedigini ara§tlrmam1z gerekir. Eger ya!nlan gozlemler bunu 
te'yid ederse, art1k o kabul etmemiz gereken dogrulanmi§ bir ger~ek 
olarak ortaya ~1kar. .' 

Ancak bu hipotezleri denemek i~in muhta~ oldugumuz gozlem ·na-
sll olacaktlr? . 

Hz. Muhammed'in hak peygamber oldugunu te'yid ed,.en., harici 
fenomenlerin mahiyeti nedir? · · 

·· Resullerin §ahsmda toplanan, «Nebidir» demekten ba§ka izah §ekli 
bulamadigimiz iistiin meziyet ve husftsiyetler nelerdir? 
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Peygambe~leri deneyebilmek i~in iki <:H~u gerekmektedir : 
1 - Fevkalade ustun, ornek birer §ahsiyet olmalan, hayat esran 

ve program1m insanlara a~Iklayabilmek i~in Allah'la konu§abilecek 
k,apasitede se~kin ki§iler durumunda bulunmalan, be§er nevinin en 
yuce §ahsiyetlerini temsil etmeleri ve aym zamanda hayatm en ustun 
ornekleriyle bezenmi§ olmalan gerekir. Zira ozel hayatlanmn bu Sl

fatlarla muttas1f olmas1, soylediklerinin dogruluguna en buyuk delil 
te§kil eder. ~ayet bat11 bir dava pe§inde ko§mU§ olsalard1, bu buy\ik 
hakikatm ozel hayattaki tecellisi gu~le§irdi. <;tinku Peygamberler bu 
hakikat sayesinde ahlak ve §ekli bak1mmdan diger insanlarm fevkinde 
mustesna bir yer i§gal ederler. 

2 - Sozlerinin ve risaletlerinin alelade bir insamn derleyemeye
cegi §ekilde her yoniiyle mukemmel olmas1 gerekir. ·zaten kainatm 
Rabb1m tammayan bir §ahiStan boyle bir hareket beklenemez. Bina
enaleyh bir nebinin, Allah tarafmdan vahiy yoluyla ald1g1 talimat1 Sl· 
radan bir §ahsm taklid · etmesi imkans1zd1r. 

*** v Tarih but_?n varllg1yla §ehadet etmektedir ki, Hz. Muhammed ger-
~ekten mustesna bir hayat tarz1 getirmi§tir. Ne kadar ~Ik olursa ol
sun birtaku~ ger~ekleri, mutaass1plarm inkar etmesi mumk\indur. Bu
nun yams1ra ne kadar dogru ve mantlki olursa olsun vanlan netice
lerden memnun olmayan inkarc1larm da suistimal i~in birtak1m id
dialar ileri surmeleri imkan dahilindedir. 

Hz. Muhammed k1rk ya§ma bastlg1 zaman vahye mazhar oldu. 
Bundan once ij.stun ahlaklyla tamnrm§tl. Hatta ona «Sadlk'ill - Emin)) 
adm1 vermi§lerdi. Kurey§liler O'nun yalan soylemeyecegini veya ema
nete hlyanet etmeyecegini kabullenmi§lerdi. 

Hz. Muhammed'in Nubuvvetini ilamndan be§ sene once §6yle bir 
hadise cereyan eder : Kurey§liler Kabe'yi yeniden bina etmek isterler. 
Hacer-i Esved'in yerine konulmas1 hususunda taraflar arasmda anla§
mazhk ~1kar. Bu ihtilaf dort be§ gun surer. Mes'ele o kadar buyur ki, 
k1h~lar ~ekilir, taraflar neredeyse birbirine girer. Nihayet ertesi sa
bah «Beyt'Ul- Haram))a ilk once girenin hakem tamnmas1 hususunda 
karara vanrlar. Ertesi gun «Beyt'Ul- Hara~>>a ilk girenin Hz. Muham
med oldugunu gordukleri zaman hep bir ag1zdan bagiri§Irlar; i§te ken
disinden ·razl oldugumuz «Emin)) §ahlS! 1 

Biz insanllk tarihinde· bu kadar takdir ve hurmet gormu§, fevka-

(1) Buhari, Hacer-i Esved Bab1: ' 
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lade bir hayat tarz1 getirmi§ ve omriiniin k1rkmdan sonra da miina
ka§a konusu olmu§ bir ba§ka §ahls tamm1yoruz. 

* ** 
Vahy'e ilk mazhar oldugu zaman ((Hira» magarasmda bulunuyor-

du. Boyle bir hadise kendisine c;ok garib geliyordu. Qiinkii ilk defa 
kar§lla§Iyordu. Daha once ba§ma bOyle bir §ey gelmemi.§ti. Dogruca 
evine gitti. Kalbi hlzla c;arp1yordu. Olanlan kendisinden ya§c;a biiyiik 
olan e§i Hz. Hadice'ye anlatt1. Hz. Radice kendisini §oyle teselli etti : 

· «Hie; korkma, Allah seni hi~ bir zaman utandlrmaz, iiziintiiye ug
ra tmaz. c;unkii sen, akrabana bakarsm. Bic;arelerin yiiklerini ta§Itsm. 
Misatirleri a~rlarsm. Musibet ve felaketlere ugrayan halka yard1m eli
ni uzatlrsm.» 

Hz. · Muhammed niibiivvetinden sonra Safa tepesinin eteklerinde 
ilk defa toplad1g1 Kurey§lilere §Oyle bir sual tevcih etti : 

((Ey Kurey§ Ululan! Ne dersiniz, size §U dagm, ete~inden veya §U 
vadiden ~1kan athlann baskmma ugrayacagm1z1 haber versem bana 
inamr rms1mz? Hep bir ag1zdan bagm§tllar : "Evet, inamnz! c;unkii 
§imdiye kadar senden yalan soz i§itmedik" .. » 

Resulullah'm niibiivvetten onceki hayatm1 aksettiren bu e§siz ta
rihi tablonun diinya uzerinde bir ba§ka benzeri gosterilemez. Hie; bir 
§air, hi~ bir filozof, hie; bir mutefekkir ve hi~ bir yazar O'nun ula§tlg1 
yiiksek payeye eri§ememi§tir. 

* ** 
Hz. Muhammed niibiivvetini ilan ettigi zaman, dogrulugu ve §ah-

siyeti Mekke halk1 tarafmdan katiyen §iiphe veya ara§tirma konusu 
olmami§tlr. c;unkii onlar Hz. Muhammed'in hayatm1 eksiksiz biliyor
Iardi. Bu sebeple kimse yalanc1 veya sahtekar diyemedi. Sadece «aklmt 
kaybetti, §airdir, sihirbazd1r, kafas1m cinler i.§gal etmi§>> ve daha buna 

· benzer tarih kitaplarmm anlattlg1 birtaklm iddialarda bulundular. 
Ama bu kitaplar onun eminligine ve dogruluguna toz konduracak. her
hangi bir olaym varid olduguna i§aret etmiyorlar. Bilakis tarih on
dan §oyle bahsediyor; Mekke'de ktyrnetli e§yas1 olanlat e§yalarmi O'na 
emanet ederlerdi. c;unkii O'nun dogruluk ve saglamlt~nt biliyorlardi.>> 1 

Niibiivvetin onii~iincii senesinde baz1 Kurey§ genc;leri · Reswullah'I 
Oldiirmeyi kararlw;trrdilar ve evini muhA.sara al~chlar. ResQluiiah 

(1) ibn Hi§am, Siret, IT, 98. 
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tam bu tehlikeli saatte Rabbinden Medine'ye hicn~t etme izni ald1. 
Amcasmm oglu Hz. Ali'ye, sabahleyin biitiin emanetleri sahiplerine 
vermesini s1k1 s1k1 tenbih etti! 

Nadr ibn Haris peygambere kar~1 ~akanlarm en azllllarmdand1. ---Aym zamanda Mekke'nin ileri gelenlerindendi. Birgiin Kurey~ hal-
kma ~oyle seslendi : 

<<Ey K~rey~liler! Allah:a, yeinin ederim ki heniiz ~aresini bulama
digmtz bir problemle kar~1 kar~1yasm1z. Muhammed aramzda kii~iik 
bir delikanh iken, onu en iyiniz, en sozii dogrunuz ve en emin ada
mtmz sayardm1z. §imdi sa~larma ak dii~iince ve size dinini bildirince 
ona biiyiicii dediniz. Hay1r, Allah'a yemin ederim ki, Muhammed bii
yiicii degildir. Biz biiyiiciileri gordiik. bnlann iifiiriiklerini ve diigiim 
baglamalanm biliriz. Ona kahin dediniz. Hayir, Allah'a yemin ederim 
ki, o kahin de degildir. Biz kahinleri gordiik. Onlann cezbeye tutulup 
titreyi~lerini biliriz; seci'li sozlerini i~ittik. O'na ~air dediniz. Hayir, 
Allah'a yemin ederim ki, o ~air de degildir. §iiri gordiik. Recez ve he
·cez gibi biitiin ~e~itlerini i~ittik. O'na deli dediniz. Hayir, Allah'a ye
min ederim ki, o deli de degi1dir. Biz deliligin ne oldugunu gordiik. 
Muhammed (s:a.v.) 'in durumu, deliligin baygmhgma, sa~malamasma 
benzemiyor. Ey Kurey~liler! Durumunuzu iyice dii~iiniip inceleyin. 
Qiinkii, Allah'a yemin ederim ki, omuzlanmza biiyiik bir mesuliyet 
yiiklenmi~tir.)) 1 

Kurey~liler, peygamber ve ashabma kar~1 harb ilan ettiler. Resu
lullah'I ~e~itli harblere siiriiklediler. Yakl~1k yirmi sene gibi bir za
man i~inde peygamberi zor durumlara soktular. Muharebelerde mii
barek di~leri kmld1 ve dii~tii. Bir~ok arkada~lan ~ehid oldu. Ashabiyle 
birlikte kendilerine harb ilan edilmekten ba§ka zayif milletlerin ug
radtgl aktbetlerin hepsiyle yiizyiize geldiler. 

* ** ' 
i§te boylece tarlhin ~arkt yirmi ii~ sene mucadele ile dondii. Ri-

saletin bitiminden iki sene once Mekke'yi fethetti. Ogiin Resulullah'm 
en az1h dii§manlan dize geldiler. Hi~ bir yard1mc1 ve dost bulamadi
lar ... Onlar, muzafferlerin maglublara nasll davranacagtm ~ok iyi bi
liyorlardt: ·Fakat Rabbi tarafmdan «alemlere rahmet» olarak gonderi
Ien Hz. Muhammed onlara sordu : 

- Ey Kurey~ toplulugu! Benden nas1l bir hareket beklersiniz? 
Cevap verdiler : · 

(1) ibn Hi~am, Siret, I, 319. 
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- iyilik bekleriz. Sen kerim bir karde§sin ve kerim bir karde§ 
oglusun. 

Res·Ulullah buyurdu : 
_,_ Haydi, gidiniz, serbestsiniz! 
~iiphesiz ki bu hadise, af ve rahmetin en biiyiik niimunesidir. In

::;anllk tarihinin mucizelerinden bir mucizedir. ~ayet bu hadise, tarih 
on~esi bir hadise olsaydl veya tarihi bir realite hi.iviyeti ta§Imasaydl, 
kalbleri saptkhga meyilli olanlar, §i.iphesiz bunu da yalanlarlar ve bu, 
bir efs?medir derlerdi. 

Resulullah'm, e§Siz hayatmda gostermi§ oldugu yiice ahlak, diinya 
mall ve zevklerine kaptlmama gibi iistiin ornekler, tarihte bit benzeri 
bulunm11yan parlak hasletlerdir. 

Resulullah Mekke'nin ileri gelen tuccarlanndand1. Zevcesi Hz. Ha
·dice de arap kadmlarmm en zenginlerindendi. Fakat Resulullah'm bii
tiin kazanc1 ve zevcesinin mallan hak yolunda sarfedildi. Sonra, da
yamlmaz belalara maruz kald1. Hatta birinde aynen §6yle dedi : «Ben 
Allah yolunda oyle korkutuldU!fl ki kimse benim gibi korkutulmadl. 
Ben Allah yolunda o kadar eziyet edildim ki, kimse benim kadar ezi
yet edilmedi. Ba§tma bir gece ve giindiiz i9inde otuz bela geldi. Ne 
bizim ne de Bilal'in bir canhmn yiyecegi bir §eyimiz yoktu. Yalmz Bi
lal'in koltugunun altmda gizlenen birka9 §ey miistesna.» 

ResUlullah biitiin bu zorluklan davas1 i<;in gogiisledi. Halbuki da
vast yolunda ya§adtgl 9ekilmez hayattan tamamen ayn ba§ka bir ha_
yat ya§ayabilirdi. Nitekim Mekke'de iken kendisine miireffeh ve var
hkh bir hayat teklif edilerek §an ve §eref vadedilmi§ti. Kurey§ bii
yiikleri Utbe ibn Rebia ba§kanhgmda bir heyet gonderini§lerdi. Utbe 

· ibn Rebia ResUlullah'a §6yle demi§ti : 

«Ey karde§imin oglu, s~n aramtzda, kabile i9inde §eref baktmm
dan soy iistiinliigii yoniinden bildigin derecedesin. Sen kavminin ba
§ma biiyiik bir i§ a9tln. Bununla onlarm birligini dagtttm: Ak1lstz ol
duklarmt soyledin. Gene bu i§le onlann tannlanm ve dinlerini kotii
ledin ve onlarm go~iip gitmi§ olan babalanna ve dedelerine kiifrettin. 
Beni dinle, sana baz1 tekliflerde bulunacagtm. Bunlan · iyi dii§i.iniip 
incele, belki bir ktsmmt kabul edersin.)) ResUlullah- Utbe'ye : «Peki, 
soyle ey Ebu Velid dinliyorum>> dedi. Utbe devam etti : <<Ey karde§imin 
oglu, sen ortaya attlgm bu mes'ele ile eger mai istiyorsan mallanmtz
dan ana hisse aytrahm. Bizi~ en zenginimiz sen ol. Bir §eref pe§inde 
isen, s ni kendimize ba§kan yapahm. Sen olmad1k9a hi9 bir i§e karar 
vermeye · yok saltanat istiyorsan seni kendimize hiikiimdar yapa
hm. Yok §U sana gelen "cini" kendinden uzakla§tlramtyorsan seni te-
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davi ettirelim. Bu· ugurda, seni iyile§tirinceye kadar mallanmizi har
cayalun. ·· Zira boyle cinler insanm i<;ini kaplar ve ondan ancak tedavi 
ile kurtulabilir insan.» Utbe. sozlerini bitirdi, ResUlullah hala dinliyor- · 
du. ((Soyliyeceklerin bu kadar m1 ey Ebu Velid?» dedi. Utbe, «evet! » 
dedi. Resulullah ((oyle ise §imdi beni dinle» dedi. Utbe cevap verdi, 
((peki dinliyorum.» Resulullah ona Fussilet suresinin ilk ayetlerini oku
du: 

"Sizi Ad ve Semud'un §iddetli azab1 gibi bir azabla korkutuyorum., 
(Fussilet, 13) ayetine gelince, Peygamberimizin agzm1 tuttu, okumak
tan vazge<;mesi i~in akrabahk adma and i<;ti. 1 

ResUlullah Medine-i Munevvere'de Muslumanlarm devlet reisi idi. 
Ve iki yardlmciSI vard1. Bunlar, hayatlanm tarihin e§ine rastlamadigi 
§ekilde peygamber ugruna feda ediyorlardl. Fakat tarihi hadiseler is
bat etmektedir ki, _ Resulullah, islam sancagm1 Arap Yanmadasmm 
dort yamnda dalgalandirdi~ zamanlarda, hayatmm son demlerine ka
dar, sade bir hayat ya§aiDI§, dtinyanm mal ve lezzetlerine yonelme
mi§tir. Ve bu minval uzere Rabbma kavu§IDU§tur. 

Hz. Orner anlatlyor; bir seferinde peygamberimizin odasma giri
yorlar. Allah'm ytice Resulii, hasmn uzerine uzaniDI§ ve altmda hi~ . 

bir yata_k yok. Hasmn telleri iz yapml§ vucudunda. Has1r liflerinden 
olan yast1ga koymu§ mubarek ba§mL Bunu goren Hz. Orner diyor ki : . 
((Ey Allah'm el~isi dua et Allah'a da ummetinin durumunu geni§letsin. 
Goruyorlmnuz ki iranhlar ve Bizanshlar Allah'a ibadet etmedikleri hal
de rahat ya§Iyorlar.>> 

Hz. Peygamber : 
((Sen misin bunu soyleyen, ey Hattab'm oglu? Onlara Allah bu 

dunyada nimetini <;abucak vermi§tir.n 
Bir ba§ka rivayete gore de ; ((istemez misin ki, ahiret bizim, dunya 

da onlarm olsun!n buyurmu§tur . 
. Hz. Ai§e'nin anlattlgma gore, ((aylar gelir, aylar ge~erdi de Resu

Jullah'm evinde bir kere olsun kazan kaynamazdi.» Bunu duyan Zu
beyr oglu Urve sorar : ((Teyzecigim,_ ne yerdiniz pekiyi?n Hz. Ai§e: 

«iki karayt, yani suyla hurmayi,» der ve devam eder; ((kom§ulanm1z 
vard1, ansardan. Onlann verdikleri sutu i~erdik.n 

Bir ba§ka hadis-i §erifte de l:Iz·. Ai§e der ki ((Peygamberin ailesi 

(1) ibn Hi'""(''"· I, 313-314. 
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u~ gun olsun list uste karmm bugday ekme~yle doyurmaml§tlr, pey-
gamber go~ene kadar ... » 1 .-

Resulullah, mureffeh ve rahat bir hayat ya§ayabilecek kudrette 
oldugu halde, boyle mahrumiyetlerle dolu bir hayat ya§adl. Allah'm 
rahmetine kavu§tugu zaman geriye hi~ bir §ey b1rakmadl. Ne gullilu~. 

ne altm, pe koyun, ne de deve ... 

(1) Ibn Sa'd, Tabak~it. II. 400 vd. 



C) VAHYi GETiREN RUHi VARLIK · 

MELEK 

Madde iistii ve insan zekasmm mahiyetini kavrayamayacag1 Zat-1 
Bari'nin emirlerini maddi ve k1smen de ruhi bir yap1ya sahip olan 
insana getiren arac1 niteligindeki meleklere iman, insamn maddeiistii 
aleme a<;llmasm1 saglayan unsurlardan birisidir. Meleklere iman in.
sam dar ve kii<;iik diinyamn Sllllrlanndan <;Ikararak ebediyet aleminin 
engin geni§likleri i<;erisine girdirir. Boylece ufku geni§leyen insan, var
hgi sadece <;ok c1hz bir yap1ya sahip olan duyu vas1talannm kavrayt§ 
alam i<;ine tlkaytp hapsetmez. 

a) Melek Kavrarm 

Melek kelimesinin kokii iizerinde degi§ik gorii§ler serdedilmi§tir. 
Baz1Iarma gore melek kelimesi, Ehik ve Ehike kokiinden gelmektedir; 
gotiiren, haber gotiiren, el<;i manalanna gelir. Melek, Mef'al vezninde 
mel'ek olup bilahere tahfif i<;in melek olmu§tur. Bu tiir degi§iklikler 
arap dilinde pek <;oktur. (As1m, Kamus Terciimesi, III, 1042; ibn Man-

. zur, Lisan el-Arab, XII, 386 - 387). Baz1Iarma gore de kelime, milk ve 
melk kokiinden gelir ve kuvvet, kudret anlammadu. Gorevi insanlan 
idare etmek olup da insan tiiriinden olan mahluklara hiikiimdar an
lamma bu kokten melik, ruhani bir yap1ya sahip olursa melek olur. 
Kur'an'daki her kelimeyi ve islam'm getirdigi her kavram1 cahiliyet 
devrine veya Yahudi, H1ristiyan kaynaklara istinad .ettirmeye <;ah§an 
miiste§riklere gore bu kelimenin ash ibrancad1r. Ancak bu gorii§iin 
dogru olmadlg1 bilahere kabul edilmi§tir. (Bkz. islam Ansiklopedisi. 
Melek mad.) 

Melekler, nurani, ruhani ve Iatif varliklard1r. Allah'm kendilerine 
emrettigi her gorevi kar§l koyniaks1zm yerine getirirler. «Onlar (me
lekler) emrettigi ~eylerde Allah'a isyan etmezler ve emrolunduklan ~ey
leri de yaparlar.>> (Tahrim, 6). ccMelekler Allah'm buyrugunun oniine 
ge~mezler. Hep O'nun emriyle hareket ederler.» (Enbiya, 27). Kur~an-1 
Kerim'e gore, insanlar topraktan, cinler ve §eytarilar da ate§ten yata-
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tllmi§lardir. (Sad,- 76). Ancak · meleklerin neden yaratlld1klan kesin 
olarak belirtilmemi§tir. Ancak Hz. Ai§e'den nakledilen bir hadiste cin
lerin nardan (ate§ten), meleklerin de mlrdan (l§Ik) yaratlld1klan ifa
de olunmu§tur. (Miislim, Sahih, VII, 226). 

Melekler insanoglunun duy~Italanyla kavranmazlar. Ancak 
kavranamayi§lan inkar edilmeleri i~in yeterli bir gerek~e olabilir mi? 
Nitekim bugiin pozitiv ilimler de bir~ok §eyi kavrayamad1klan halde 
onlarm varhgma inanmaktadu. Soz gelimi, enerji insan tarafmdan he
niiz tam olarak kavr~namami§tlr. ~Bazan elektrik~;jisi halinde, ba
zan hareket enerjisi halinde kar§Ila§tigimlz ve giinliik konu§malan
nnzda soziinii ettigimiz enerjinin mahiyyeti heniiz kavranamami§tlr. 
Ama kimse bunu inkar etme cesaretini gost~rememektedir. Zira insan 
gozii:yle enerjinin ortaya ~Ikard1g1 sopJll(lan apa~1k gormektedir. Keza 
insan duyusunun ve bu duyulara dayah olarak yap1lan ara~lann kav
rayamadigl, ama neticeleriyle kabul ettigi ve inkanna yeltene:ri in
sanlan bir saniye i~erisinde yok eden atom da heniiz maddi olarak 
goriilmj!§ ve idrak~ilmi§ degildir. Yine bizim kulag1m1z gen~ ya§ta 
ancak 16'dan 20.000'e kadar olan titre§imleri ses olarak yakalayabil
mektedir.I:>uynia smmmn altmda kalan (inf~asonik) veya iistiine ~~
kan (ultrasonik) titre§imleri ise alg1layamaz. Ancak burilanll-yoklugu 
ink~r edilebilir pi? Nitekim bugiin icad edilen ara~larla bu miktann 
altmdaki ve iistiindeki sesleri almak miimkiindiir. Bundan bir as1r 
once bu miktann altmda ve iistiindeki sesleri alamayan insanlarm 
bunlarm varhgm1 inkar etmeleri mi gerekiyordu? Kald1 ki bizim ku
lag1m1zm alabildiginin ~ok iistiindeki titre§imleri, yarasa ses olarak 
almaktad1r. Aym §ekilde goziimiiz de ancak dalga boyu 70.!L!!_J.ilimik
ron ile 400 milimikron arasmdaki l§lk dalgalanm yani k1rm1z1dan 
mora kadar· olan renkleri gorebilmektedir. Halbuki morotesi l§Iklarm 
ke§fi ve x, gama l§Jnlannm bulunu§uyla ~ok farkh l§lk dalgalarmm 
degi§ik etkisi ortaya ~1ktl. Nitekim rontgen arac1yla goziimiizle gore
medig;imiz organlanm1zm i~ yap1s1 hakkmda bugiin bilgi sahibi ol
mu§ bulunuyoruz. Halbuki diin bunlann bilinmesi §Oyle dursun, var
hgmdan bile haberdar bulunulmuyordu. Bu sebeple onlarm bunlan 
inkar etmesi mi gerekirdi? Keza zihnimizin_ yap1smdan kaynakland1g1 
i<;in en kesin ilim olarak kabul ettigimiz matematik ve geometrinin 
konusu olan saYllar ve geometrik §ekiller de ger~ekte, . dl§ diinyada yok
tur. Ama kimse onlarm varhgmdan §iiphelenemez. i§te meleklerin ve 
cinlerin varhg1 da aym §ekildedir. Aynca hayatlnnzda bir~ok §ey bi
linmeyen ve kavranamayan esaslar iizerine kurulmaktad1r ama bun
lann inkan miimkiin degildir. Ak1l, nih gibi. 
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Duyu vas1talanm1Zla alg1layabildigimiz ve algilayamadigmnz tit
re§imleri §Oylece siralayabiliriz : 

Kopegin kulag1 bizim kulag1rmzdan daha a§a~daki titre§imleri 
ses olarak alabilir. Bundan sonra insan kulagmm degerlenditebildigi 
titre§imler, sonra da kedi kulagmm degerlendirebildigi titre§imler ge
lir. Radyo dalgalar1 ad1m verdigimiz (L, uzun, M, orta, S, klsa) dal
galan ancak buna gore ayarlanmi§ olan bir ahc1 (reseptor) ile deger-

. lendirebiliriz. Televizyon dalgalan, radar dalgalan, morotesi l§mlar, 
Riintgen x, ray l§Inla'n ve nihayet dalga boyu milimetrenin yiiz mil
yarda biri kadar olan kozmik I§mlar ve bunun otesinde olup da insan 
zekasmm bizzat veya ara~h olarak tesbit edemedigi me~hul I§mlar. 
Biitiin bunlardan ancak bugiin haberdar olabiliyoruz. 

b) Meleklerin Vazifesi 

Melekler Allah'm kendilerine emrettigi her§eyi yaptlklan gibi ba
zan da tabii gii~;lerin vazifesini iislenirler. Hud, Salih ve Lut kavminin 
melekler vas1tas1yla mahvedilmesi gibi. Melekler ic;in maddi bir yap1 
sozkonusu olmad1g1 i~;in onlar, muhtelif §ekillere biiriinebilirler. Ken
dileri Iatif olduklan i~in kesif varhklar haline ge~ebilirler. Hz: Ceb
rail'in Hz. Peygambere Dihye el-Kelbi §eklinde goriinmesi gibi. 

Meleklerin gerek fonksiyonlan, gerekse sayllan bizce me~huldi.ir. 

Yalmz ayet-i kerimeler ve hadis-i §erifler baz1 meleklerin nitelikleriy1r 

yaptlklan i§ler hakkmda bilgi vermektedirler. Buna gore dort bi.iyi.ik 
melekten biri olan Cebrail, peygamberlere vahy getirmekte, Azrail, 
.eceli gelen varllklarm ruhlanm kabzetmekte, Mikail, ri.izgar, yagmur 
ve f1rtma gibi tabii hadiselerin tanzimi ile ugra§maktadir. israfil ise 
k1yamet kopacag1 zaman sfu'a i.ifleme goreviyle vazifelendirilmi§tir. 

illiyyun, Mukarrebun ve Kerrubiyyun adm1 alan melekler, si.irekli 
Allah'1 hamd ve ta'zim ile tesbih ederler. Kiramen Katibin ise insan
larm amellerini kaydederler. Mi.inker ve Nekir, kabirde oliileri sorguya 
~ekerler. Hafaza melekleri insam korurlar, gozetirler. Zebaniler cehen
nemde gi.inahkarlara azab ederler, Hazin de cehennemi bekler. Mi.i
debbirat ise alemin idaresi ile me§gUl olurlar. 

Melekler ile tabiat kanunlan arasmda fonksiyon itibariyle bazJ 
ortak noktalarm bulunmas1, baz1lanm meleklerle tabiat kanunlan ara
smda irtibat kurmaya sevketmi§tir. Nitekim E;lmah Hamdi merhum 
tefsirinde §Oyle der : «Alemde hi~bir hadise olmaz ki ilahi kudret onun
la hususi bir §ekilde alakadar olmasm. Onun ic;in melek cinsi, Allah'm 
kudret ve yaratma s1fatlarmm vahdetten kesrete dogru tevzi edildigi-

ni, (j 

FailE 
Kur' 

hakl 
inde 
larm 
til en 
~ogu 

rm 
me~ 

~ok 
dar 

ffil§ 
lunn 
oglu 
§ere1 
Jah 
((Hal 
mi!j~ 

den 

varll 
ifadt 
ccHa 
hem 
(Kel 

1abe 
Ked 
dinlt 
hay 
tik, 1 

§eyt1 
klsm 
bepll 
saril 
enal1 
'Qilm 



KUR'AN-I KERiM'E GiRtS 225 

ni, onun c;e§itlemesini ve muayyen hale gelmesini ifade eden mebde-i . 
Faile olarak miilahaza edilmek laz1m gelir.» (Elmahh Hamdi, Hak Dini · 
Kur'an Dili, I, 302). 

Ancak meleklere iman, tafsili degil icmalidir. Bunlann mahiyeti 
hakkmda yeterli bilgiye sahip degiliz. Fakat Allah'm Kur'an-1 Kerim'
inde beyan ettigi §ekilde bunlann varhgm1 kabul eder ve fonk~iyon
lanna inamnz. Ama bunun otesinde baz1 muharref kitaplarda belir
tilen ve gerek meleklerin yapiSI, gerekse saYilan konusunda anlatllan, 
c;ogu hurafe olan asilsiz malumata inanmak gerekmedigi gibi, bunla
rm birc;ogunun, insamn bilgi alam di§mda kalmas1 sebebiyle biline
meyecegini belirtmek icabeder. Bilhassa Yahudi men§e'li olup da bir
c;ok va'z ve nasihat kitaplariyla birlikte, baz1 Kur'an tefsirlerine ka
dar da s1zan asi1s1z. malumata itibar etmeinek gerekir. 

Melekler yap1Ian itibariyle s1rf Allah'a ibadet etmek ic;in yarahl
mi§ varhklar olduklarmdan, onlarda be§eri ozellikler ve eksiklikler bu
lunmaz~ Bu sebeple onlar siirekli ibadet halindedirler. Ancak insan
o~lu, hem zaaf ve ihtir~arla ma'lul oldugu, hem de ak1l melekesiyle 
§ereflenmi§ bulundugu ic;in, insan melekten tistundur. Bunun ic;in Al-
1ah meleklerin ilk insan olan Hz. Adem'e secde etmesini emretmi§tir. 
ccHani biz meleklere, Adem'e secde edin demi§tik de hepsi secde et
mi§ti. Ancak iblis, secde etmekten ka~1mp kibirlenmi§ti de, kafirler
den olmu§tU.» (Bakara, 34). 

c) Diger Ruhi Varhklar 
Meleklerin yams1ra, ruhani varhklardan cinler . ve §e~anlann da 

varhgmi kabul eder, fakat mahiyetleri hakkmda bir§ey bilmedigimizi 
ifade ederiz. §eytan cinlerden olup, onlar gibi aym ozelliklere sahiptir. 
ccHani biz meleklere, Adem'e secde edin demi§tik de iblis'ten ba§kas1 
hemen secde etmi§ti. 0, cinden idi ve Rabbinin .emrine kaq1 gelmi§ti.>• 
(Kehf, 50). 

Cinlerin yapiSI hakkuida tatminkar bir bilgimiz bulunmamakla be
laber, cinlerden bir taifenin Hz. Peygambere iman ettigini Kur'an-I 
Kerim ac;Iklamaktadir : ceDe ki, cinlerden bir grubun Kur'an okurken 
dinledigl bana vahyolundu. Onlar §oyle demi§lerdi : "Biz ger~ekten 
hayranbk veren, dogruya gotiiren bir Kur'an dinledik ve ona iman et- . · 
tik. Art1k Rabbimize hi~bir §eyi e§ ko§mayacag.z".» (Cinn, 1- 2). 

Eski c;aglardan beri ozellikle Babillilerde ve Keldelilerde cinn ve 
§eytan ile ilgili birc;ok hurafeler bulunmakta idi. Bu hurafelerden bir 
klsmi muhtelif yollarla islam d\inyasma kadar da uzanml§tlr. Bu se
beple gayb1 ilgilendiren bu konuda detayh bilgilere itibar etmemek ve 
sarih nassm hukm\in\in otesinde teferruata dalmamak gerekir. Bina
enaleyh, biz Kur'an'm ve sahih hadislerin buyruklanm mahiyetlerini 
oilmesek de kabul eder, bunun gerisindeki rivayetlere iltifat etmeyiz. 

Tefsir, C. I, F. 15 



D) VAHYiN MUHTEVASI 

MUKADDES KiTAPLAR 

Allahii Teala'nm se~kin kullanna buyruklarim bir melek aracth
gtyla veya arac1 bulunmakstzm bildirdigi haberleri ve verdigi hiikiim
leri ihtiva eden metinlere ilahi, semavi, miinzel veyahut mukaddes ki
taplar ad1 verilir. Allah'm buyruklanmn, insanlara tebligi i~in bir ki
tap veya sayfa halinde derlenip toparlanmast konunun tabiati bakt
mmdan zorunludur. Bu kitaplardan bir ktsmt giiniimiize kadar eksik 
veya muharref §ekliyle ula§IDl§tlr, bir k1sm1 ise hi~ ula§marnt§ttr. Bize 
kadar ula§mayan dini metinlere sahife (suhuf) denir. Suhuf'un saYlSl 
yiizdiir. Bunlardan onu Hz. Adem'e, otuzu Hz. idris'e, ellisi Hz. ~it'e 
ve onu da Hz. Ibrahim (Aleyhimiisselam) 'e verilmi§tir. Bugiin elde 
mevcud olmayan bu metinlerin saytsmdan degil, sadece vertlmi§ ol
dugundan bahseden Kur'an-1 Kerim §Oyle diyor : «Bu, ilk sahifelerde 
de vard1. ibrahim'in ve Musa'mn sahifelerinde ... ,, (A'la, 18- 19). 

Bize kadar baz1 tahrifata ugrayarak ula§rnl§ olan Tevrat, Hz. Mu
sa'ya, Zebur, Hz. Davftd'a ve incil de Hz. isa'ya nazil olmu§tur. Bu iic; 
kitap Yahudi ve H1ristiyanlarca kabul edilen «Mukaddes Kitap))ta der
cedilmi§ bulunmaktad1r. Ancak mevcud olan bu niisha, bu ilahi ki
taplarm ash degil, tahrif edilmi§ §eklidir. 

Bize kadar _ hi~bir tahrifata ve kayba ugramadan gelen yegane 
kaynak Kur'an-1 Kerim'dir. Ve Kur'an, kendinden once ge~en kitap
lan tasdik edici, olarak gelmi§, onlann tahrif edilen ahkammt diizelt
rni§ ve bir k1s1m hiikiimlerini de neshetrni§tir. 

~imdi bu mukaddes kitaplar .iizerinde bazt ac;tklamalarda bulu
nahm, sonra da detayh olarak Kur'an-1 Kerim hakkmda malumat 
vermeye c;ah§ahm. 

a) Yahudi'likte Mukaddes Kitaplar 
·Hz. Musa'mn kurdugu kabul edilen Yahudiligin mukaddes Kitabt 

Ahd-i Atik ad1 altmda toplanmu~ mecmua'dan ibarettir. Bu mecmuaya 
Tora (Tevrat) denir. 
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Ahd-i Atik ad1 altmda toplanan kitaplar say1 ve mahiyet bak1-
mmdan iki kisma aynhrlar : 

a) Yahudilerin ve Hlristiyanlann mii§tereken rnukaddes sayd1k
lan kitaplar. Bunlann saYlS1 39 dur. 

b) Yahudilerle H1ristiyanlar arasmda kudsiyetleri ihtilafh olan 
kitaplar. Yalmz Katoliklerce mukaddes kabul edilen . kitaplarm saYISJ 
9 dur. · 

Ahd-i Atik'in Esfar-1 Hamse (Pentateuque) denilen ilk be§ kitab1 
Hz. Musa'ya nisbet edilir. As11 Tora ve kanun bunlard1r. Ahd-i Atik'in 
altmc1 sifrini te§kil eden «Ye§U» kitab1 da k1ymet~e be§ sifir derece
sinde saYilrnaktadlr.1 

Kitab-1 Mukaddes'de yer alan Eski Ahid, Yahudi ve Hiristiyan
larca kudsiyetinde ittifak edilen ilk 39 kitapt1r. Bugiin Ahd-i Atik 
denilince bu mecmua akla gelir. 

Ahd sozii «ittifak,> ve «Misak» kelimelerinin kar§1hg1 olarak kul
lamlmi§tlr. Bu <<Ahd»den maksat ilahi sozle§medir. Beni israil ile Ye
hova arasmda yap1lan muahedeyi ifade eder ki esas1 : Tann Yahova'
mn kendi oz milleti Yahudi 1rk1m her hal-ii karda himaye edecegine, 
Yahudilerin de her zaman O'nun kanunlanpa bagh kalacaklanna soz 
vermelerinden ibarettir. 

Eski Ahd'i meydana getiren kitaplar da mahiyetleri ve muhteva-
lan itibariyle ii~ boliime aynhr : 

I - Tevrat (Tora) : 

Tevrat be§ boliimden meydana gelir: 
1 - Tekvin (La genese) : Yaratlh§ · hadisesinden, insanlann ilk 

su<;undan, Nuh tufanmdan, Hz. ibrahim'den, ishak, Ya'kub (!srail), 
Yusuf'tan ve Beni israil'in hayatlanndan bahseder. Bu ilk kitap 50 
babtu. 

2 _:_ Huru~ : <;1k1§ (L'exode) : Hz. Musa'dan ve Beni israil'in M1-
S1r'dan ~lkl§lanndan, Allah'm <<TU.r" dagu1da Hz. Musa'ya ·kanunlanm 
bildirmesinden bahseder. 40 babt1r. 

3 - Levililer (Levitique) : Bu kitapta, ayin ve merasime ait usul
ler, kurban, kahinler, temizlik kanunlan, bayramlarm tanzimi . izah 
edilir. 27 babtlr. 

4 - A'dad : Say1lar (Les Nombres) : Hz. Musa'mn vefatmdan 
sonra israil milletinin Tur dagmdan kalk1p Erden iilkesine, <<Ken'an 
diyarma - Filistin'e» girmelerinden bahseder. 36 babt1r. 

(1) Esfar, Sifr'in ~uludur. Sifr ara~ada bu be§ kitaptan her birine verilen isimdir. 
Bu itibilrla Tevrat i~in .Esfar-1 Hamse. denir. 
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5 - Tesniye (Deuteronome) : Mila"ttan once (622) ylllannda Ye
huda krallanndan Josias, (M. 0. 641- 611)- devrinde ba§ Haham «Hil- · 
kiya» harap havralardan birinin enkaz1 arasmda bir Tevrat toman bul
dugunu ileri surdu. Dini reforma §iddetle ihtiyac; duyuldugu bir s1rada 
bu iddiarun ortaya c;1kmasi son derece cazip geldi. Hemen Kudus'te 
buyuk bir ruhani meclis toplayarak, bu metnin resmen kabul edilme
sini emretti. Hilkiya'nm buldugu, daha dogrusu eliyle- yaz1p kabul et
tirdigi bu metin Tevrat'II) V. kitab1 Tesniye'dir. Boylece meydana ge
Ien Tesniye, bozulan dini islah ·ve Musa §eriatini yenid~n tanzim ga
yesiyle kaleme almml§tlr. Onun jc;in bu kitaba : «ikinci .§eriat kitabv> 
denilmi§tir. 

Tesniye'nin Hz. Musa'run olumunden ve onun zamanmda bulun
maya.n an'anelerden bahsetmesi s·ebebiyle Musa'ya nisbeti guc;tur. 

BJ.I be§ sifrin Hz. Musa'ya isnad1 fikri M. 0. V. as1rda ba§laml§, 
zamarum1za ·kadar butun sinagoglarca desteklenmi§tir. Hlristiyanllk 

.kurulduktan sonra kilise de bu isnad1 kabul e~mi§tit. 
Yahudi sinagoglariyle H1ristiyan kiliselerinden bir c;ogu, ba§ta Tev- · 

rat olmak ·tizere Eski Ahd'.i vahiyler mecmuas1 olarak kabul _ etmi§ler:- · 
dir. · 

1546'da toplanan «Meranon ruhani meclisi de kutsal kitabm tann 
kelam1 oldugundan §Uphe edilmesini · yasak etmi§tir. 

Fakat XVII. ytizytldan itibaren mukaddes kitaplar hakkmda ba§
layan tenkid ve inceleme bu kanaati yava§ yava§ c;urutmti§t\ir. Qiinku 
bu kitaplar, Musa'ya isnadlru imkans1z hale sokan garabetl~rle dolu
dur. incelemeler, bu kitaplann Hz. Miisa zamanmdan c;ok sonraki de
virlerin mahsulu olduklanm ve ayn ayn kalemlerden c;Iktiklarim mey
dana koymu§tur. Gerek Sinagoglar tarafmdan muhafaza edilen en eski 
ioranca nushalar arasmda ve gerek bunlarm ba§ka lisanlara c;evrilmi§ 
olan nushalarmda birc;ok farklar, ihtil8.flar ve tezatlar bulundugu go
riilmti§tur. 

·Tevrat'm ibranca orijmal nushas1 yoktur. En eski ibranca me
tin X. asra a1ttir. Bugunku Tevrat, orijinal nusha kabul edilen Aram-; 
ca metne dayanmaktad1r. Halbuki Aramca Babil donii§U resmi dil ola
rak kabui edilmi§tir. Daha once Yahudilerin resmi dilleri ibranca idi._ 

Tevrat'm c;e§itli dillerde ntishalan vard1r. Fakat §arkda ve garpta 
makbul olan me§hur Teyrat nushalan uc; tanedir : 

1 - Yahudiler ve 'Protestan alimlet1nce makbul olan ibranca 
nusha. . 

2 ...:._ Roma ve ~SIJ'k kilisel~pnc~ muteber saytlan Yunanca nusha. 
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3 -:-- Samirilerce muteber1 olan ve · Samiri dTiintle yaZilffil§ olan 
nusha. 

Tevrat; okul ad1 verilen u~ ayn kaynaga dayanmaktad1r. Bir dor
duncu okul daha vard1r ki o, ozellikle Talmud'a aittir. 

1 - Yahvist okul : Tannya Yahova adm1 veren bu goru§un ya
. zan tahminen eserini M. 6. 1000 senesinde kaleme alrnl§tlr. En eski 
kaynak sayllmaktad1r. Yahvistlere gore tann Yahova, israil milletinin 
tanns1d1r. Ve onlara imtiyaz tamnn§tlr. 

2 - Elohist okul : Tannya Elohim adm1 veren yazar eserini M. 0. 
VIII. as1rda ya~rni§tir. Bu oku~un goru§une gore tann Yahova butun 
alemin rabbidir. Ya~ar daha ziyade Teolojik mes'eleler uzerinde dur
maktadir. 

• .. c ... . 

3 - Deuteronomist okul : Ozellikle Tesniyeyi meydana getiren 
okuldur. 

4 - Hahamlar mektebi : Bu okul daha ziyade Talmud uzerinde 
«;ah§nn§tlr. Elohist gorli§ hakimdir. Birbirinden farkh goru§lerle tes
bit edilen bu kaynaklar, daha sonraki as1rlarda me«;hul bir . yazar ta
rafmdan birle§tirilerek bugililku haline getirilmi§tir. 

Bu kaynaklan birle§tirerek Tevrat'1 ve diger kitaplan yeniden ka
leme alan yazar, kuvvetli ihtimale gore, Babil'den Filistin'e dini ha
yatl tanzim i~in . gonderilen katip Ezra'd1r. 

Ezra, bir heyet kurarak kirk gun za;rfmda, as1llan kaybolmU§ be§ 
kitapla birlikte 204 kitap yazdirrni§tir. Bir«;ok yerlerini kendisi red
deden . ye i~indeki ~e§itli hadiseleri birbirine karl§tlracak §ekilde hA 
f1zas1 zaYJf bulunan Ezra'mn, Tevrat'm yazan oldugunu Eski Ahd ve 
Talmud'dan anhyoruz. 

ceO, unutulmu§tu, fakat Ezra onu tekrar eski haline koydu.» 
«Ezra, Hz. Mtisa'ya isnad edilen Tevrat'1 menktilat yolu ile tefsir 

eden hakim yazicllardan biridir.>, · ~ 
ccMtisa §eriatmda mahir katip, Yahova'nm tsrail'e emret'tigi Eva-

mir ve Ahkam katibb 1 . 

Tevrat'm Aramca olu§u da O'nun Babil esaretinden sonra; ·.~zra'
mn gayretiyle meydana geldigini gosteriyor. 

II - Kiitiibim (Tarih · ve Hikmet Kitaplan) : 

Eski Ahd'de bu alt1 kitaptan ba§ka ikinci bolumu te§kil eden ta
rih kitaplan ile hikmet sozlerini ihtiva eden diger kitaplar da vard1r. 
Bunlann saYJlan onbe§dll:. 

1 - Hakimler : Bu kitap Filistin'de meydana gelen karga§ahktan 

m Azra, Bah, VIII. 6. 
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ve halka zulmeden hakimlerden bahseder. Onlann en me§hurlan Be
ctevilere kar§l sava§an «Gideon»'la mitolojik bir kahraman oldugu sa-
mlan «~im§On>>'dur. 21 babtlr. -

2 - Rut : Babil esaretinden sonra kaleme ahnan kii~iik bir ro
mandir. Yabanc1 olan Rut, gayet mesud ve Filistin'de onemli rol oy.:. 
nayan bir aile kurmu§tur. Bu, Ezra'mn yabanc1larla evlenmeyi yasak 

· eden sert nikah kanunlanna kar§l bir reaksiyondur. 4 babtlr. 
3 - Samuel I : Kralllgm ba§langi~taki durumundan ve Davud'un 

birle§ik · ibrani kralllg1 tahtma ~1kmasmdan bahseder. 31 babtlr. 
4 - Samuel II : Yalmz Davud'un saltanatmdari ve bu arada mey

dana gelen olaylardan bahseder. 24 babtlr. 
5 - I. Krallar : Hz. Siileyman'm kralllgmm, 973'de oliimii ile 

memleketin ikiye bOliinmesini, bilhassa ilk · biiyiik Peygamberlerden 
ilya'mn miisbet hareketlerini anlatlr. ilya VII. yiizyllda !srailiye'de 
ya§aml§ ve Yahova'mn, alemin rabbi oldugunu soyleyerek milli ilah . . 
anlaYI§lni bir miiddet Y!krm§tlr. 32 babtlr. 

6 - II. Krallar : Memleketin giiney bOlgesindeki «Yahuda» kral
hgmm sonuna kadar gitmektedir. Peygamberlerin sozlerinden anla§l
lan tarihi vak'alan anlatarl bir eserdir. 25 babttr. 

7 - Ezra : Babil esaretinden sonra Filistin'e donen israil mille
tinin din ve sosyal sahadaki yeni faaliyetlerini anlatlr. Ezra'nm ~ok 
sert nikah kanunlan vard1r. Sebebi yabanc1 halkla kan§an israilogul
lanm tecriddir. Aynca ma'bedin yeniden in§8.sm1 anlatlr. Ba§ka bir 
deyi§le bu kitap Yahudiligin kuruldugunu gosterir. Ezra siirgiinden 
sonra tahminen M. 0. 450 Yilmda Tevrat'm derlenip kaleme ahnma
smda biiyiik rolii olan yazardlr. 10 · babtlr. 

8 - I. ve II. Tarihler : israil Milletinin tarihini tekrar anlatan 
bir eserdir. I. Tarihler 29, II. Tarihler 36 babtlr. 

9 - Nehemya : Nehemya, Babil'deki yahudiler tarafmdan Filis
tin'e Ezra'ya yard1m etmek i~in gonderilmi§ ve yahudiligin kurulu§un
da hizmeti dokunmu§tur. Nehemya da, Ezra'mn yapttjp gibi Yahudi
lere eski kanunlara uymalar1m emretmi§tir. 13 babt1r. 

10 - Ester : Ester, bir Yahudi dilberidir. iran lmparatoru II. 
Keyhiisrev (Kyius) ile evlendirilmi§ ve bu sayede Yahudileri muhte
mel bir kltalden kurtarmi§tlr. Boylece : «PUrim» Bayrammm ashm be
lirtmektedir. 10 babtlr. 
- · 11 - Eyyub : Hz. Eyyub'un ba§ma gelen felaketlerden,_ dostlan
nm itirazlanna ve ba§ma gelen facialara ragmen Allah'a olan giive
ninden ve ilahi sadaYI duymas1yla kendini onun iradesine teslim et
mesinden bahseder. 42 babtlr. 
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12 -- Mezmurlar (Zebl1r) : Be§ kitapta (150) dini §iiri ihtiva et
mektedir. Bu §iirler orta §arkta kullamlan ilahi tarzlanm andirmak
tadir. Bunlarda her zaman ferdi ve i~timai dualara rastlamr. Bunla
rm bi.iyi.ik bir kismi hala Yahftdi ve Hiristiyan ibadetinde okunmak
tadir. 

13 - Si.ileyman'm Meselleri : Si.ileyman'a atfedilmekle beraber 
muhtelif zamanlara ait ata sozleriyle hikmet sozleri ve Allah korku
sunu ya§amak sanatm1 ogreten mesellerdir. 31 babt1r. 

14 - Vaiz : Si.ileyman'a atfedilen bu eser si.irgi.inli.ikten sonraki 
zamana aittir. Di.inyamn bo§lugunu anlatir. 12 babtir. 

15 - Ne§ideler Ne§idesi : Esaretten sonra pek geli§en· di.inyevi a§k 
§arkilanm, ma§ftk ile ma'§uka ara.Smdaki macera.Ian ve konu§malan 
~ok §airane bir §ekilde anlat1r. 18 babt1r. 

III - Nebiim (Peygamberlerin Eserleri) : 

Yahftdi milletini eski batll inan~lara donmekten men'etmek i~in 
onlarla uzun mi.icadelelere giri§en ve ancak Yahova· adlna soz sayle
yen bir tak1m se~kin kimseler, zaman zaman kuzey ve gi.iney kralhk
larmda veya esaret ytllannda zuhur eden Beni israil peygamberleri
dir. Burada peygamber, Nebi kar§Iligi kullamlmaktadu. israil'de pey
gamber 80zi.i; Kahinler toplulugu manasma gelmekle beraper, aslmda. 
iilsanlan dogru yola ~ag1ran tann sozci.ileri demektir. Bu peygamber
lerin kendilerine nisbet edilen eserleri vard!r ve. bunlar eski Ahd'de 
yer almi§lardir .. 

1 - i§aya (E§iya) : E§iya M. · o. ~40 ytllannda Yahuda'da faali
yet gostermi§tir. Peygamberlerin en bel9;gatliSidir. Halkm ibadetlerin
den §ikayet etmi§, imans1z ve ahlaksiz ibadetin ruhsuzlugundan bah
setmi§ ve Kudi.is'i.in tahribinl haber vertni§tir. Ona gore israil milleti 
tannsm1 terketmi§tir. 

2 - Yeremya (Ermiya) : M.- o. 630-587 ytllan arasmda Yahuda'
da ya§arni§ bir peygamberdir. o, Josias reformunu kafi gormemi§ti. 
Ona gore bu yenilik, halka sadece gurur vermi§tir. Ermiya da tipk1 
E§iya gibi halkm azgmhklan sebebiyle bi.iyi.ik belalara marftz kala:. 
caklanm, tanrmm bu ceza i~in II. Babil hi.iki.imdan Buhtunna~r'l 

(Nabu ~ Kudur- Usur) kill~ olarak kull.anacagmi haber vermi§tir. Ay
nca bu bi.iyi.ik felakete kar§I esareti kabul etmelerini tavsiye etmi§tir. 

Kudi.is'i.in tahribinden sonra feryad-i.i figan eden Yereniya'nm 
eski Ahd'de aynca be§ babllk Jllerstyeieri de ·yer almaktadir. Buna 
nYeremya'mn mersiyelerin denir; 

3 - II. E§iya : · Ad1 bilinmeyen ve si.irgi.inde milletini teselli ettigi 
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soylenen · bir peygamberdir. Babil'in y1kllacagm1 ve Kudus'un tekrar 
ku~ulacagm1 haber vermi§tir. En muhim taraf1 ; Yahova'mn herkesin 
rabbi oldugunu soylemesidir. 

4 - Hezekiel : Surgunde ya§allli§ ve Yahudilere umit kaynag1 ol
mu§ peygamberdir. Esaret hayatmm sona erecegini ve Kud\is'un ye
niden eski hayatiyetini kazanacagrm soylemi§tir. 

5 - Daniel : Esarette ya§ayan bir peygamberdir. 12 bab tuta
rmda bir eseri vard.1r. 

6 - Ho§ea : israiliye'de ya§aml§ bir peygamberdir. Halkm mcn
faate dayanan ibadetlerinden §ikayet etmi§tir. Aynca gelecek felaket
leri haber vermi§tir. 

7 - Amos : M. 0. 750 y1lmda israiliye'de ya§anu§tlr. 0 Uahi ga
zabm yakuihgmdan, yap1lan ibadetin ve kesilen kurbanlann bo§lu
gundan bahsetmi§ ve israiliye halkmm esir ol~rak goturUlecegini ha
ber vermi§tir. 

8 - Yoel : VIII. asrm ba§lannda Yahuda'da ya§aml§tlr. 3 bab 
tutarmda kuc;uk bir eseri vard1r. Bu da gelecek felaketi haber vermi§ 
ve halk1 uyandlrllli§tir. 

9 - Obadya : Yoel'in c;agda§ldlr. Bir bab'dan ibaret tek sayfahk 
eseri eski Ahd'e girmi§tir. 

10 - Yunus : VIII. as1rda israiliye'de ya§allli§ bir peygamber olup, 
israil halkma umit vermi§tir. 

11 - · Mika : VII. asnn ortasmda Yahuda'da ya§aml§tlr. 
12 - Nahum : Mika'dan biraz sonra ya§allli§ ve · gelecek felaket

leri haber vermi§tir. 
13 - Habakkuk : Yahuda'da M. o. 622 senesinden evvel bulun-

mu§tur. . 
14- Tsefanya : M. 0. VII. asrm ortasmda Yahuda'da ya§aml§ 

ve halka dinden aynlmalan sebebiyle buyuk bir ielaketin gelmekte ol
dugunu haber vermi§tir. 

15 - Malaki. 
16 - Zekeriya. 
17- Haggy. 
IV - Tevrat'm Tefsirleri .. ; 
Ahd -i Atik'e giren kitaplardan ba§ka Yahudilerin, medeni ve dini 

esaslanm ic;ine alan bir de «Talmud)) adh kitaplan vard1r. Talmud : 
Nizam demektir. Tevrat'm §erh ve izahi mahiyetmde ~ olan bu kitap, 
Ahd-i Atik'in devam1 niteligindedir. 

Yahudilere ait eski metinlerle an'aneleri, §erh ve tefsir eden bil
ginler, Babil ve Filistin mekteplerinde toplanm1§lard1r. Ezra'dan sonra 
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dini metinleri yazmakla ge~imlerini temin eden katipler oldugu gibi, 
bu metinleri §erh ve tefsirle ugra§an bir~ok bilginler de vard1. Bun- . 
larda,n en me§hurlan M. 0. I. yiizYJlda «Hilel» ve «~ammai», M. S. I. 
yuzy1Ida ise «Johannan b. Zekkai»'dir. 

Bu ilk miifessirlerin eserleriyle kanunun a~zdan a~za nakli son 
bulmu§tur. 

M. S. III. yiizyilda <(Mi§na» bu tefsirlerin en miikemmelini yazmi§
tu. Bu devir bilgin ve doktorlanna «Tannaimler» denilmektedir. Bun
lar daha sonra «Amoraimler» diye amlm1§lard1r. Amoralar biri Babil'- . 
de digeri Filistin'de kurulmu§ olan akademilerdir. 

Biri Kudiis'de, digeri Babil'de olmak iizere iki tane Talmud var
dir. Kudiis Talmud'u IV. as1rda ikmal edilmi§ ise de bizzat hahamlar 
tarafmdan anla§Ilamad1g1 i~in tamamen reddedilmi§tir. Babil Tal
mud'u V. as1rda viicud · bulmU§ olup Mi§na Talmud'una dayamr. 

Babil Talmud'u da iki k1sm1 i~ine ahr. Mi§na as11 metni meydana 
getirir. «Guemaral) Babil diliyle kan§Ik bir ibranca ile yazllm1§t1r. Her 
ikisi de anla§llmaz menklbelerle doludur. 

Kabal; Tevritt•m batmi (gizli) manasm1 a~1klayan mistik tefsir
dir. Bu kelime ibranca an'ane manasma gelen «Kabbala)) soziinden 
allnml§tlr. 

Mukaddes kitaplann zahiri manalanndan ba§ka bir de batmi ma
nalan oldugu ve bu manalan herkesin anlayamadlgl yolundaki telak
kinin ilk once yahudiler arasmda ba§ladlg1 bilinmektedir. Fakat ilk 
defa bu gorii§ii kim ve ne zaman ortaya atffil§tlr? Bunu bilemiyoruz. 
Yalmz XIII. yiizYJlm sonu ve XIV. yiizyllm ba§mda «Mois de Leon» 
adh bir tspanyol yahudisinin, esrarh bilgilere merakh zengin yahudi
lere Tevrat ile Peygamberlerin kitaplanmn i~yiizlerini ~erh ve tefsir 
eden bir tak1m kitaplar sattlg1 bilinmektedir. Zohar (I§lk kitab1) ad1 
verilen ve 1304 Yillanna dogru topland1g1 samlan bu mecmuamn Ka
bal'm temelini te§kil ettigi anla§lhyor. 1 

(1) Daha geni~ bilgi i~in. bkz., Felicien Challaye, Dinler Tarihi, ~eviren, Samih Tirya
kio~lu, 1st:, 1960; Orner· R1za Do~ul. Yeryiiziindeki Dinler Tarihi, 1st., 1963 ; Ahmed 
Kahraman, Dinler Tarihi, 2. baskl, istanbul, tarihsiz: 



b) HIRiSTiYANLIKTA KiTAPLAR 

iNCiLLER 

Hiristiyanlarca muteber -say1lan kitaplar dort tanedir. Bunlar Sl

rasiyle Matta, Markos, Luka, Yuhanna incilleridir. Hiristiyanhkta In
ciller dinin ana kayriagm1 meydana getirirler. H1ristiyanhgm temel 
dayanag1 Hz. isa olduguna gore incillerin de O'nun hayat1 uzerinde 
donup dola§masi gayet tabiidir. incillerde Hz. isa'run hayatl -onlara 
gore- dogumundan hac;a gerilmesine kadar, gomillmesinden uc; gun 
sonra kabrinden kalkmasmdan, k1rk gece sonra semaya yUkselmesine 
kadar anlatllmaktadir. Mesih'in tannh~ inanc1, hac;a gerilmesi ve ken
dini insanhga adamas1 bahis mevzuu edilmektedir. 

Adm1 sayd1g1rmz bu dort incil H1ristiyan kiliselerince kabul edilen 
ve c;e§itli H1ristiyan mezheplerince benimsenen metinlerdir. Ancak ta
rih bize gec;rni§ as1rlarda baz1 f1rkalarca mukaddes sayllan, ragbet go
ren diger baz1 incil nushalarmm da bulundugunu anlatmaktad1r. Ay
nca her f1rkarun kabul ettigi eski incil metinlert bulunmaktad1r. Me
sela Markion ve Disan taraftarlannm ayn ayn ve kiSmen bu dort In
cilden farkh incilleri vardlr. Mani'nin incili de bu dort Incilden fark
hdlr. Taraftarlan onun dogru oldugunu kabul etmektedir. «Tezkirel> 
ad1ru ta§Iyan bir incil nushas1 ile Serethaus diye arulan bir !ncilin 
b~lundugundan bahsedilmektedir. Bir zamanlar oylesine c;ok Inciller 
yay1ld1 ki II. Miladi as1rdan sonra IV. Milad yuzyllma kadar kilise. 
dogru olduguna inand1~ incilleri sec;ebilmek ic;in buyuk c;aba harca
mak zorunda kald1. Bu uzun c;ah§malardan sonra aralarmdan sadece 
dort adet incil'i sec;ti. 

Baz1 tarih~iler Matta, Markus, Luka ve Yuhanna gibi buglin hl
ristiyanlarca kabul edilen incillerden hic;birisinin III. as1rdan evvel 
mevcud olmad1gm1 kabul €tmektedirler. Bu dort · i:rtcil'in varhi?;lm soz 
konusu eden ilk ki§i Arinius olmu§tur. Bilahare Klimanus iskenderi~ 
anus dort incil'in kabul edilmesi gerektigini belirttiler. Kilise ortada 
yaygm alan incil'lerden sadece bu dordunu sec;mekle kalmadl, dogru
luguna herkesin inanmas1ru z~runlu sayd1. 
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Elde bulunan bugiinku . dart incil nushasm1 da Hz. !sa yazmi§ · 
veya kendisine vahy oiarak gelen ayetleri yazdlrrm§ degildir. · Bilakis 
bu nushalar. Hz. isa'dan ~ok sonra kaleme ahnmi§tir. Ve i~erisinde akla 
mantiga s1gmaz yrgmlarca hususlar vardlr. Vaftizci Yahya'dan (Yah
ya Aleyhisselfl,m) Hz. isa'ya kadar bir~ok kimselerin hayat hikayeleri, 
cereyan eden olaylar, H~. isa'nm dogu§u s1rasmda ortaya ~1kan garip
likler ve f~vkalade haller, Hz. isa'nm gosterdigi harikalar ve mu'~i
zeler, ondan ba§ka hi~ kimsenin yapamayacag1 i§let, Yahudilerle ge
~en maceralan ve Hz. isa'nm sozleri, konu§malan, vaazlan ve ogut
leri birer birer anlatilmaktadir. Hukuki hukumler ~ok az yer allr, bun
lar da sadece evlenme ve bd§anmayla ilgilidir. Keza bu dart !ncil'de 
Hz. isa'ya kar§I haz1rlanan komplolar, yap1lan · ithamlar, yakalam§I · 
ve mahkeme edili§i nakledilmektedir. Gerek Yahudiler tarafmdan, ge
rekse Roma'hlar tarafmdan rtmhakemesi anlatilmaktadir. Aynca Hz. 
isa'ya idam hukmuniin verilmesi ve -Hiristiyanlarca kabul edildigi 
gibi- fiilen ha~a gerilerek yok edilmesi nakledilmekte, kabre gomUl
dukten sonra kabrinden ~1karak 40 giin durmas1 ve ardmdan gage· 

· ypkselmesi anlatilmaktadlr. K1sacas1 bu dart incil nushas1 da Hz. !sa'
mn hayat1 ve haberleriyle. dolup ta§makta, sozleri ve mu'cizeleri ve 
dogumundan olumune kadar ge~en vak'alanm dile getirmektedir. Daha 
once de belirttigimiz gibi bu dOrt incil hiristiyanhgm ozu ve ana kay
nagidll'. Hiristiyan inancmm esaslan . ve isa'nm tannhg1 ana nuvele
.riyle bu incillerde mevcuddur. 

1 - Matta incil'i 
Bu incil'in yazan olan Matta (Mathieu) Hz. isa'mn 12 ogrenci

sinden birisiydi. Hiristiyarilar onun peygamber oldugunu kabul eder
ler. Hz. isa'ya baglanmazdan once vergi toplayiCISI olan Matta, Ke- · 
fernahum kentinde -Celil vilayetinin kasabalanndan- Roma devle
tinin mUltezimlerindendi. 0 devirde bunlara a'§arcilar ad! verilirdi. 
Yahudiler mUltezimlere. alayc1 bir gozle bakarlard1, ~unku mUltezim
lik meslegi zulum meslegiydi veya en azmdan ki§iyi zorlamaya sevke
derdi. <;unku multezimler Ulkenin istegi olmadan orayr yonetmeye ~a
h§an Roma\ despotizminin temsilcisi idiler ... Hz. is( . onu ogrencileri 
arasma alnh§tlr. Nitekim Matta incil'inin 9. bap'mda §Oyle denmek
tedir: 

«Ve tsa oradan ge~erken giimriik yerinde oturan ve Matta deni
len · bir adam goriip ona : Archmca gel, dedi. 0 da kallnp ardmca gitti. 

Ve vaki oldu ki, evde, sofrada otururken i§te, bir~ok vergi miilte
zimleri ve giinahkarlar gelip tsa ve §akirtleri ile oturdular. Ferisiler 
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bunu goriince, onun ~akirtlerine dediler : Ni~in mualliminiz vergi miil
tezimleri ve giinahkarlar ile yemek yiyor? isa da bunu i~itince, dedi : 
Saglam olanlar degil ancak basta olanlar hekime muhta~ttrlar. Fakat 
siz gidin de : "Ben kurban degil, merhamet isterim." soziiniin ne de
mek oldugunu ogrenin. (:iinkii ben salihleri degil ancak giinahkarlan 
~ag.rmaga geldim.>> 1 · 

Hz. isa rabbma yukselince Matta h1ristiyanllg1 yaymak i~in bir
~ok memleketlere geziler yapb. Miladi 70 y1lmda Habe§istan'da (Et
hiopia) Habe§ hukumdarmm adamlanndan birisinin vurdugu ag1r bir 
darbe sonucu oldii. Bir ba§ka rivayete gore Matta Habe§istan'da 23 Yil 
H1r~stiyanhg1 yaymak i~in · gayret sarfettikten sonra miladi 62 sene
sinde bir ok darbesiyle olmii§tiir. 

H1ristiyan tarih~ileri · Matta'nm incilini ibranca veya Siiryanca 
yazd1g1 ve bu incil'in yaygm bulunan en eski niishasmm Yunanca ol
dugu konusunda ittifak etmi§lerdir. Ancak aralarmdaki ihtilat, bu ln
cil'in derleni§ tarihi iizerindedir. Aynca kimin onu Yunancaya ~evir
digi konusu ihtilathd1r. Matta'mn incil'ini ibranca yazd1g1 hemen he
men ekseriyet tarafmdan kabul edilmektedir, ~unku Matta, lncil'ini 
Yahudilere yazmi§tir. Boylece H1ristiyanhg1 Yahudiler arasmda yay
mak · istemi§tir. «Matta incil'ini ibranca yazmt§tlr, ibrani lisamyla 
Ahd-i Cedid'i yazan yalmz odur. Bu incil'in derlenmesi ve terctimesi
ne gelince, ibn el-Batrik onun Roma hiikiimdan Clodius zamanmda 
derlendigini zil~rede:J; ve yaz1ldig1 tarihi belirtmez. Yuhanna'nm hayat 
hikayesinden soz eden bir miiellif de §Oyle demektedir : <<Clodius za
mamnda Mathieu kutsal evde ibranca incil'ini yazdt. incil muellifi 
Yuhanna da bu ibranca incil'i Yunancaya ~evirdi.» 

Goriiliiyor ki Matta incil'inin yazild1g1 sene tayin olunamamakta, 
ancak devrinde yazild1g1 kralm ad1 zikredilmektedir. Bu kral ne Hz. 
isa'mn · ~agda§1d1r, ne de ondan hemen sonra gelmi§tir. Hz. isa'mn 
ya§ad1g1 devirc~e Roma'mn krah Tiberius'du. Hz. isa Tibertus done
minde ha~a gerilmi§ti (tabi onlara gore) . Tiberius'tan sonra Gabius 
tahta ge~ti. Gabius 4 Yil 3 ay hukiimdarhk yaptlktan sonra yerine 
Clodius ge<;ti ve Clodius 14 yll hukiimdar oldu. Muhtemeldir ki Matta 
!ncil'i Hz. !sa'nm dogumundan 40 veya 50 Yil sonra derlenmi§ olsun. 
ibn'el-Patrik'in soyledikleri bu anlama gelir. Liibnan'h hlristiyan ya
zar George Zevin Franstzca'dan terciime · ettigi · bir makalesinde l}oyle 
diyor : «Matta kitabm1 Aziz Arinimus'un goriil}une gore Hz. lsa'dan 
sonra 39 Yihnda Orl}elim'de (Kudus'te) kaleme almt§ttr. Aziz Epifa-

(1) Matta, IX, 9 - 13. 
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nius'un gorw~une gore Matta'mn kitabm1 kaleme ah§mm sebebi Hl
rist1yanllga inanan Yahftdilerin istegine icabet i<;in veya o giinkii ha
varilerin durumunu ortaya koymak i<;indir. Ospides'in tarihinde be
lirttigi gibi Matta incil'ini Yunanca degil ibranca yazmi§tlr. Panteus 
hlristiyanllk inancm1 Hindistan'da yaymak i<;in oralara kadar gitmi§
ti ve orada peygamber Matta'mn incil'inin ibranca yaz1lm1§ bir niis
hasml bulmu§ ve onu iskenderiye'ye getirmi§tir. Bu niisha kralhk kii
tiiphanesinde Esibius'un devrine kadar muhafaza edilmi§tir. Ne var 
ki bu niisha bilahare ortadan kaybolmu§tur. Bu niishamn kaybolma
smdan soura ancak Yunanca terciimesi ortaya <;Ikmi§tlr.>> Burada da 
goriildiigii gibi Matta incil'inin derlendigi sene belirtilmekle beraber 
kim tarafmdan Yunancaya <;evrildigi belirtilmemektedir. 

Dr. Poust da kutsal kitap sozliigii adh eserinde eski Hiristiyan 
miielliflerce belirtilen ibranca veya Siiryanca yaz1ld1gma dair ifadeleri 
reddederek §byle demektedir : <~Bazllan Matta in<;il'inin . Yunanca ya
Zlldlgmi soylemektedirler.n Dr. Poust Matta incil'inin Yunanca oldu
gunu belirttikten sonra qerleni§ tarihi iizerinde de ~oyle demektedir : 
«Bu incil'in Or§elim'in tahribinden once yaz1lm1§ olmas1 muhakkak
tlr. Bazllan ise §imdi elimizde bulunan Matta incil'inin bugiinkii du
rumuna isa'dan sonraki 60 ve 65 y1llan arasmda geldigini kabul et
mektedirler..>> Dogruyu soylemek gerekirse hangi t~rihte yaz1ld1g1 ko
nusunda ihtilaf vardlr. Kald1 ki, rivayetlerden birini digerine tercih 
ettirecek, birini kabul edip obiiriinii reddettirecek hi<;bir delil ve da
yanak da yoktur. Bunun i<;in Hourn §byle diyor : «ilk !neil miladm 
37 veya 38 veya 41 veya 43 veya 48 veya 61 veya 62 veya 63 ·veya 64 
senelerinde te'lif olunmu§tur.» 

Biz ise diyoruz ki biitiin bu soylenenlerin dl§mda bir ba§ka §eklin 
de bulunmas1 miimkiindiir. Kitabm ashmn Yunanca olmadlg1 kesin
dir, ama hangi dilden oldugunu kimse kestirememektedir. Aynca kim 
tarafmdan Yunancaya <;evrildigi ve hangi as1rda terciime edildigi de 
me<;hftldiir. 

2 - Markos'un incil'i 

H1ristiyan tarih<;iler Markos'un esas adlmrt Yuhanna oldugunu. 
ancak Markos iinvamm ald1gm1, Hz. isa'ya ogrencilik (havariler) eden 
12· ki§i arasmda bulunmadigmi, yahftdi asllh olup Hz. !sa'mn ortaya 
<;1ktlg1 zamanda ailesinin Kudiis'te bulundugunu ve Hz. !sa'ya ilk ina
nanlar arasmda olup (hlristiyan inancma gore) Hz. !sa'mn gage ~lk
masmdan sonra Rfth'iil - Kudiis'iin aralarma ~digi 70 ki§inin ic;inde 
bulundugunu, bu s1rada Rfth'iil- Kudiis'iin bu 70 ki§iye H1ristiyanhk 



238 HADtSLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSlR! 

prensiplerini ve Hiristiyanllgi yaymalanru ogrettigini belirtmektedir
ler. 

Markos Resullerden olan day1s1 Bernaba ve Aziz Pavlos ile birlikte 
Antak.,Ya'ya kadar yolculuk etmi§ ve orada luristiyanhgi yaymaya ~a
ll§mi§tir. Sonra onlardan aynlarak Kudiis'e donmii§tiir. Bilahare da
yisiyla bir kere daha bulU§ffiU§ ve birlikte K1bns'a yolculuk etmi§ler
dir. Bundan sonra Markos'un day1smdan aynldigmi goriiyoruz. 0, Ku
zey Afrika'ya gitmi§, ilk yiizyihn yarllarma dogru MISir'a gelmi§ ve 
burada bir siire kalarak Hiristiyanhgm yayilmasma c;ah§mi§tir. Ml
Slr'da· propaganda ic;in verimli bir arazi ve muhlt bulundugunu goriin
ce burada bir siire kalmi§tlr. MISirhlardan biiyiik bir kitle onun di
nine girmi§ti. Mls1r'da ikamet ettigi s1rada bazan Roma'ya bazan da 
Kuzey Afrika'ya yolculuklar yap1yordu ama karargah1 Mls1r'd1. Ml
sirll putperestler onun aleyhinde komplolar hazirlayarak yakalat1p 
hapsettirdiler ve c;e§itli i§kenceler yaptiktan sonra miladi 62 senesin
de oldiirdiiler. 

Gec;mi§lerin Haberleri adh eserde; Markos, iistadi ve 12'lerden olan 
Petr95 ile birlikte Hz. :isa'run tannhgmi kabul etmedigi bildirilir. Aym 
kitapta Markos'un Roma halkmm istegi iizerine incil'ini kaleme al
digi ve Hz. isa'run tannhgm1 reddettigi belirtilir. 

Markos'un incil'i Yunanca yaZilmi§tir. Dr. Poust Kutsal Kitap 
Sozltigii isimli eserinde Markos incil'inin Yunanca yazildii?;lru ve bazl 
Latince kelimelerin ac;Iklandigmi ve buradan Roma'da kaleme ahnmi§ 
oldugunun «;Ikanlacagim belirtmektedir. ibn'el-Patrik'in tarihinde de 
benzer ifadeler vard1r : «Neron devrinde Havarilerin reisi olan Petros 
Roma kentinde bizzat Markos'tan Markos incil'ini yazd1 ve onun adi
na ·nisbet etti.» Yani bu incil'in yazan Markos degil Petros'tur. §u 
halde Markos'un ravisi Petros'tur. Halbuki ibn el-Patrik'in soyledigine 
gore Petros havarllerin ba§Iydi. Markos ise Petros'un ogrencilerinden
di. §u halde Markos incil'i; Markos'un I;Ilristiyanhk hakkmdaki bilgi-_ 

, lerinin hiilasas1 ise ve bunu iistad1 ogrencisinden rivayet etmi§ ise el
bette ki Markos Petros'un kendisine ogrettigi ve bildirdigi §eyleri nak
ledecektir. ustad'm ogrencisine ogrettigi §eyleri tekrar ogrencisinden 
nakletmesi ise c;ok garip bir §eydir. Nitekim bir ba§ka Hiristiyan ya
zar §Oyle demektedir : ((Markos incil'inin 61 senesinde -Petros'un c;aba
lan ile yazildigi samlmaktadir. Bu, onun hizmetinde yardlffiCI olan nal
km faydalanmasi ic;in kaleme ahnmi§tir.» Soziinii ettigimiz miiellif 
meseleyi tasdik etmezmi§ gibi davranarak kesin konu§acagma ((saml
maktadir» ifadesiyle bunun pek makbill bir gorii§ olmadii?;Im ifade et
mektedir. Ne var ki ravilerin bize intikal ettirdigi durum budur. 
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Markos incil'inin Petros'un gayretiyle yazllchgm1 soyleyen veya 
zannedenlerin yams1ra, bir ba§ka grup da, Markos'un incil'ini Aziz 
Petros'un ve Pavlos'un oltimiinden sonra yazchgm1 soylemektedir. Ni
tekim klasik H1ristiyan yazarlanndan Arinius §oyle demektedir : «Mar
kos, incil'ini Petros'un ve Pavlos'un olfuniinden sonra yazmi§tlr.l> 

Aradaki bu ihtila.f, her ne kadar zaman baklmmdan bir ihtilaf 
gibi gorUlmekte ise de ashnda bu, incil'in yazannl.n-ki§iligi iizerin-

. deki bir ihtilaftlr. ~arkh H1ristiyan tarih~ilerinden olan ibn el-Patrik 
Markos incil'inin Petros tarafmdan ve Markos'tan rivayet edilerek ya
zihp, Markos'a nisbet edilmi§ oldugunu belirtmektedir. Arinius ise 
Markos'un Petros'la hi~ bir ili§ki kurmadan ve onun oltimiinden son
ra !ncil'i kaleme ald1~ru soylemektedir. ~u halde Markos tndl'inin 
yazar1 kimdir? Elimizde bu iki rivayetten birini digerine tercih etti
recek kuvvetli hie; bir belge yoktur. 

Markos incil'inin yaZih§ tarihi konusunda da biiyiik ihtilft.flar var
chr. Yukarda ad1 ge~en Hourn §oyle demektedir : <<lkinci !neil olan 
Markos incil'i 56 seneleriyle 65 seneleri arasmda yazilmi§tir. Ancak 
ekseriyet onun 60 veya 63 senesinde yaZilmi§ olacag1 gorii§iindedir.» 
Bir ba§ka yazar ise Markos · !ncil'inin 61 ytlmda yazildigmi kaydet
mektedir. 

3 - Luka incil'i 
Soylenildigine gore Luka Antakya'da dogmu§, t1p ogrenimini gor

mii§tiir. Yahudi as1lh olmad1g1 rivayet · edilir. · Aziz Pavlos'a yarchmcl
. hk etmi§tir. Pavlos'un mektuplarmda bu hususa i§8.ret edilmektedir. 
Pavlos'un Koloselilere mektubunun dordiincii babmda §oyle denilmek-
tedir : «Sevgili hekim Luka ve Dimas size selam ederler.>> 1 

• 

Yine Pavlos'un Timoteosa'hlara ikinci mektubunun dordiincu 
. bab'mda da §Oyle denilmektedir : ccYammda yalmz Luka var.»2 

Pavlos'un Filimona'hlara mektubunda da §oyle demektedir : ccMe
sih isa'da hapis arkada§tm Epafras, i§ arkada§lanm Markos, Aristar
hos, Gimas, Luka sana selam ederler.»3 

Biitiin bunlardan anla§Ihyor ki bu i:ncil'in yazan olan Luka An
takya'h Dr. Luka'chr. Aym ifadeler ibn el-Patrik'in tarihinde de yer 
ahr. Papaz Abraham Sait; Luka'nm doktor olmasmdan bir~ok anlam-
1ar ~1kararak onun !ncil'inin ayn bir degeri oldugunu ifade eder. Ona 
gore bu meslek Luka'mn hayatmda parlak I§Iklann belirmesine yol 

(1) Koloselilere Mektup, IV, 14. 
(2J Timetosa'ya lkinci Mektup, IV, 11. 
(3) Pavlus"un Filimon'a Mektubu, 23- 24. 
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a~tnl§tlr. Bunun i~in o, bize kitabmm onsozunde ifadesi gayet guzel, 
O.slubu son derece ince, derin bir ara§tll'lCl ve pratik bir ilim adarm 
oldugunu gostermektedir. Roma devrinde pek ~ok imtihanlardan ge
c;ip bir~ok noktada mutehass1s olan kimselerin ancak tip meslegine 
intisab etmelerine izin verilirdi. Bilahare ad1 . ge~en papaz §Oyle de
mektedir : «Bir doktor olmas1 sebebiyle Luka, Hz. isa'mn babas1z dun
yaya gelmesini hi~bir delil bulma ~abasma ba§vurmadan gayet rahat 
ve tabii olarak a~Iklami§trr. Buradan da isa'mn babas1z dunyaya ge
li§inin ilme ayk1n olmad1g1m, tabiata aykln yamnm bulunmad1~m 
ve tabiatustu bit tarafmm olmad1gm1 gostermi§tir.>> Bir~ok H1ristiyan 
yazarlar Luka'mn Antakya'da dogdugunu soylemelerine kar§Ihk O.nlu 
yazar Dr. Poust onun Antakya'da dog:rrtadl~m belirtmektedir. Luka'
nm Antakya'h oldugunu soyleyenleri bu kanaate goturen husus ismi
nin Antakya'h olan Lukius'a benzemesidir. Bu noktada Dr. Poust §Oy
le demektedir : «BaZllan Luka'nm Antakya'da dogdugunu samrlar an
cak bu goru§ onun Lukius'a benzetilmesinden dogmm~tur.» Dr. Poust'
un kanaatine · gore Luka Roma'da dogmu§ bir italyand1r. 

Luka'mn doktor oldugu konusu da pek kesinlik kazanmaml§tlr. 
Hatta · baz1 H1ristiyan tarih~iler onun ressam oldugunu soylerler. 

Goriiluyor ki ara§tmc1lar Luka incil'inin yazan hakkmda da ke
sin bir bilgiye sahip bulunmamaktadlrlar. Kimisi onun Antakya'da 
dunyaya geldigini ve dolayisiyla Antakya'h oldugunu soylerken, kimi
si de onun Roma'da dogdugunu ve italyan as1lh oldugunu soylemek
tedir. Meslegi konusunda da ittifak yoktur. Doktor oldugunu soyleyen
ler bulundugu gibi ressam oldugunu soyleyenler de vard1r. Ancak ta
rih~ilerin ittifak ettigi bir husus, onun Hz .. isa'nm talebeleri arasmda 
bulunmad1g1, Havarilerin de ogrenciligini yapmadlg1, sadece Aziz Pav
los'un arkada§lan ve · ogrencileri arasmda bulundugu hususundad1r. 

H1ristiyan muellifler Luka incil'inin yaZ1ld1g1 milletin dili hakkm
da da ihtila.f etmi§lerdir. Yukarda ad1 ge~en Papaz Abraham Sait, 
onun Yunanhlar i~in yaz1ld1~m soylemektedit : «Luka tncil'i Yunan
hlar . i~in, Matta indl'i Yahudiler i~in, Markos incil'i Roma'hlar i~in, 
Yuhanna incil'i ise bilumum kiliseler i~in yaz1lrm§t1r.» 

Luka incil'i §U cumlelerle ba§lamaktadlr : ((ArannzcJa vaki olmu~ 
~eylerin hikayesini, ba§langJ.Cmda gozleriyle gorenlerin ve kelamm hiz
met~isi olanlann bizlere nakil ettiklerine gore tertip etmege bir~ok 
kimseler giri§tiklerinden, ben de ta ba§mdan beri hepsini dikkatle ara§
tmp tahkik ederek, ey faziletli Teofilos, oldugu gibi suasi ile sana 
yazmaYl miinasip gordiim; ta ki, sana ogretilen kelannn dogrulugunu 
bilesin~,, 
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Burada sozii edilen Teofilos'un ibn el-Patrik,. Roma'mn ileri gelen
lerinden oldugunu sayler ve der ki : <(Luka incil'ini Roma alimlerin
den Teofilos denilen se~kin bir ki§inin adma yazm1§t1r. Keza Luka pey
gamberlerin i§leri adm1 ta§Iyan risaleyi de ona yazmi§tlr.» Baz1lan ise 
Teofilos'un Yunanll degil M1s1r'h oldugunu soylemektedirler. Bunun 
i~in 'de Lu_ka'mn incil'ini Yunanhlara degil Mlslrlllara yazd1gm1 ifade 
etmektedirler. 

Dr. Poust ise bu konuda §6yle der : ((Bu incil Kudiis y1k1lmazdan 
evve~ ve peygamberlerin i§leri ooliimiinden once yazllmi§tlr. Kuvvetle 
muhtemeldir ki Pavlos'un esirligi siiresinde 58-60 y1llarmda Filistin'- · 
deki -Heraklios kentinde yaz1lffil§tlr. Ancak baz1 bilginler daha once 
yaz1ld1gi kanaatindedirler.» 

Buradan da anla§Illyor ki Dr. Poust, Luka'mn incil'ini yazd1g1 Sl

rada Pavlos'un ya§ad1g1 gorii§iindedir. Ne var ki Laron; Luka'mn In
cil'ini Markos'tan sonra yazdlg1 kanaatindedir. Yani Pavlos'un 6Ui
miinden sonra, Luka incil'inin derlenmesi konusundaki ihtilaflar ise 
miiellifi konusundaki ihtilaflardan daha geni§tir. Horn bu Incil'in 53 
veya 63 veya 64 senelerinde yazlld1gm1 belirtmektedir. · 

4 - Yuhanna incil'i 

Yuhanna incil'inin durumu obiirlerinden ~ok daha garip ve kar
ma§lktlr. <;iinkii bu incil'de ar;1k~a Hz. isa'mn tannhgmdan soz eden 
boliimler bulunmaktad1r. Ve H1ristiyanlarca Hz. isa'mn tannhg1 ko
nu~unda yegane dayanak Yuhanna incil'inin metinleridir. Bunun ir;in 
Yuhanna incil'ine daha r;ok deger verilir. <;iinkii Teslis Akidesi Hlris
tiyanllgm remzi haline gelmi§tir. Tevhid esasma dayanan dinlerle Hl
ristiyanhk arasmdaki en biiyiik aynhk Teslis Akidesidir. 

Biitiin H1ristiyanlarca Yuhanna incil'inin yazarmm Havari Yu
hanna oldugu, . Hz. isa tarafmdan r;ok sevildigi ve -onlann inancma 
gore- Hz. isa har;ta iken annesinin kendisini ona teslim ettigi kabul 
edilmektedir. ilk bask1 donemlerinde siirgiin edilmi§, bilahare Efe
sos'a donerek orada H1ristiyanllg1 yaymaya r;all§ffil§ ve orada ya§lamp 
Olmii§tiir. Bununla beraber, H1ristiyan ara§tmcilardan Yuhanna 1n
cil'inin yazarmm aslmda Havari Yuhanna ile hit; bir ili§kisi olmadlg1, 
onun dl§mda bir ba§ka Yuhanna oldugu gorii§iinde olanlar da vard1r. · 
Yuhanna'nm Havari Yuhanna'dan ayn bir ki§i olduguna dair gorii§
ler bugiin ortaya atllmami§tir, bilakis miladi II. as1rdan itibaren ba§
lami§tlr. Miladi II. yiizy1lm sonlannda yeti§en H1ristiyan bilginler bu 
incil'in Havari Yuhanna'ya ait oldugunu reddetmi§lerdir. Bunlann 
ba§ta gelenleri Polikarpos'un ogrencisi olan Arinius'tur. Polikarpos 

Tefsir, C. I, F. 16 
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Havari Yuhanna'nm ogrencilerindendir. Onun iistadmdan boyle bir 
incil'i yazd1gma dair hi~ bir rivayet nakledilmemi§tir. Eger Havari 
Yuhanna bOyle bir incil yazm1§ olsayd1 elbette ki ogrencisi Polikarpos'
un bundan haberi olmas1 gerekirdi. 0 da ogrencisi Arinius,'a bunu bil
didrdi ki boylece bu incil'in ona nisbet edilmesi yaygmla§1rd1. Prof. 
Len bu konuda §Oyle demektedir : «Yuhanna incil'inin bUtUnii isken
deriye ekoliine mensup bir ogrenci tarafmdan tasnif olunmu§tur. II. 
yiizy1lda bu incil'i reddeden ve Yuhanna'ya yap1lan tiim isnadlan ka
bul etmeyen bir f1rka ortaya ~1km1§tl. 

Yuhanna incil'inin .derlenmesi konusunda Horn §Oyle demektedir : 
«Yuhanna incil'i 68 veya 69 veya 70 veya 89 veya 98 senelerinde telif 
olunmu§tur.» ~u halde bu incil'in derleni§i tarihi belli degildir. Ay
nca yazan hakkmda da §iipheden uzak a~1k bir bilgi yoktur. 

Bir soylentiye gore bu incil ozel bir maksat i~in yaz1lm1§tlr. f?oyle 
ki; halk arasmda Hz. isa'mn tann olmayacagma dair bir gorii§ yay
gmla§ml§ ve §ark kiliselerinin ~ogunlugu bu ger~egi kabul etmi§ler, 
bunun iizerine Yuhanna'dan Hz. isa'mn tannhgm1 a~1klayan boliim
leri muhtevi bir incil yazmas1 istenmi§, o da §imdi kendi ad1yla am
Ian incil'i yazmi§. Liibnanh H1ristiyan yazar George Zevvin §Oyle de
mektedir : «Sirpantos ve Apison ve topluluklan Hz. isa'mn bir insan 
oldugu, bunun otesinde iiluhiyetinin bulunmad1g1, Meryem'den diin
yaya gelmezden evvel ba§ka bir §eklinin olmad1g1 konusunu kabul edi
yorlardL Bunun Uzerine 96 senesinde Asya piskoposlarmm bir~ogu Yu
hanna'mn yamna gelerek kendilerine mesih hakkmda bir kitap yaz
masml ve oteki incil'lerde bulunmayan boliimler ihtiva etmesini ve 
ozellikle de Mesih'in tannllg1 konusunun anlat1lmas1m istediler.>l 

Yukarda H1ristiyanlarm yazd1g1 §ekilde anlatt1g1m1z · (Hlristiyan 
olmayanlarm inand1g1 gibi degil), incil'ler bundan ibaret. Ancak bu
rada hemen belirtmeliyiz ki bu incillerden hi~ birisi H1ristiyanlarca 
dahi Hz. isa'ya nazil olan metin olarak kabul edilmemektedi~. Ve Hz. 
isa'mn kendisine ait degildir. Hepsi de ya Hz. isa'mn ogrencilerine 
veya onlarm ogrencilerine aittir. Biitiintiyle isa Mesih'in hikayelerin
den, hayatmdan, konu§malanndan, ya§aYl§mdan soz etmektedirler. 

. Acaba Hz. isa'ya nazil olmu§ bulunan ve meydandaki incil'lerden 
ba§ka ger~ek bir incil var m1d1r? H1ristiyan ara§tlnc1larm yapt1klan 
tedkikte boyle bir incil'in varhgma delalet eden boliim~er mevcud mu
dur? Elde bulunan incil'lerde yer alan ciimleler i~erisinde i:ncil keli
mesinin (ki genellikle incil veya miijde kelimeleriyle ifade olunur, !n
eil kelimesi Yunanca miijde demektir) bazan Allah'm oglu olarak Hz. 

isa 
lek 
da 
nlt' 

he1 

me 
lid 
ele 
Ga 
te1 

rii: 
mE 

ole 
ya: 
<;:al 
zu: 
ko 
mE 

hil 
va 
ra: 

let 
ta1 
li'] 

ay 

Ps 
Ba 
y~ 

on 
ka 
bil 

la1 

(1 ) 

(2) 

(3) 

(4) 



KUR'AN-I KERiM'E GiRiS 243 

isa:ya atfedildigini, bazan All,ah'a atfedildigini, bazan da Allah'm me
Jekutuna atfedildigini gormekteyiz. Mesela Matta incil'inin 4 . . bab'm 
da §6yle bir boliim yer almaktad1r : ccVe isa havralarda ogteterek ve 
mt>lekutun miijdesini vaaz edip balk arasmdaki her tiirlii hastabg. ve 
her tiirlii zaylfhg1 iyi ederek biitiin Galile'de dola!jiyordu.n 1 Buradaki 
melekut (miijdeci) incil kelimesinin Yunancaya terciime edilmi§ §ek
lidir. Markos tncil'inde de §oyle bir ifadeye rastlamaktay1z : ccYahya 
ele verildikten sonra isa Allah'm incil'ini (melekutunu) vaaz ederek 
Galile'ye gelip dedi : Vakit tamam oldu ve Allah'm melekutu yakmdu 
tevbe edin ve incil'e iman eyleyin.>>2 

5 - Bamaba incil'i 

Yukarda H1ristiyanlann kabul ettikleri d6rt incil konusundaki go
rii§lerimizi zikrettik ve bu dort incil'in kaynag1 olan bir ana lncil'in 
mevcudiyetine delalet eden metinler aktard1k. Aslmda elde mevcud 
olan inciller bu ana incil'in birer par~as1 veya ondan kaynaklanarak 
yazllml§ kitaplardlr. inciller iizerinde sozii bitirmezden once ilml bir 
<;ah§ma neticesinde ke§fedilmi§ olan yeni bir incil'den soz. etmenin lii
zumuna inamyoruz. Bu incil'in H1ristiyanl.1k tarihinin en eski ve 
koklii yaz1ll kaynag1 olmas1 ihtimaline delalet eden bir~ok emareler 
mevcuddur. Bu incil'de de Hz. isa'mn su~lanmasma kadar olan hayat 
hikayesi, konu§malan, tartl§malan ve soyle§meleri dile getiriliyor. Ne 
var ki kilise bu incil'i kabul etmiyor ve H1ristiyanlann dini metin ola
rak kabul ettikleri kaynaklar arasma sokmuyor. 

Barnaba'mn ad1 incil'de Luka'nm tedvin ettigi_ soylenilen Resul
lerin i§leri bOliimiiniin dordiincii babmda §6ylece zikredilir : ccResuller 
tarafmdan Barnabas lakab1yla amlan ashnda K1bns'h Yusuf'un, Le
li'li bir adamm tarlas1 vard1 ve onu sattl ve paraYI getirip Resullerin 
ayaklan oniine koydU.>>3 

Resullerin i§leri kitabmm dokuzuncu babmda da bilaha~e Aziz 
Pavlos'un ad1yla iin yapacak olan Saul'un imamndan soz edilirken 
Barnaba'nm onun imanma §ahid oldugu §oylece ifade edilir : ccSaul 
Ycrm~alim'e vard1g. zaman !jakirdlere katllmaga ~ah!}Iyordu ve hepsi 
onun ~akird olduguna inanm1yor ve herkes ondan korkuyorlard1. Fa
ltat Bamaba onu aldl resullere getirdi ve yolda nasll Rabbi goriip, Rab
biu ona soyledigini ve ~am'da isa'mn ismiyle nasll vaaz eyledigini on
lara bildirdi. Saul, YerU§alim'de Rabbin ismiyle cesaretle vaaz ederdi.»' 

(l) Matta, I. 23. 
(2) Mal'k~ I , 14. 
(3) Resiillerin i!llfri, 36 - 37. 
( 4) Resiillerin i~leri. 26 - 28. 
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Aym kitabm II. bab'rnda da Barnaba'mn ad1 §U vesileyle zikredilmek
tedir : ccBunlann hab~ri yiiriiyii~ halinde olan kilisenin kula~na eri~ti 
ve Barnaba'y1 Antakya'ya kadar gonderdiler. Vardl~ zaman Allah'm 
inayetini goriince sevindi ve yiirekten niyetle Rabb'a yakl~smlar diye 
hepsini te~vik etti. Qiinkii Ruh'iil - Kudiis ve imanla dolu iyi bir adam
dl ve ~ok halk Rabb'e katlld1 ve kendisi Tarsus'a Saul'u aramaga gitti 
vc onu bulunca Antakya'ya getirdi ve vaki' oldu ki, biitiin bir YII ki· 
lise ile bir arada toplandllar ve ~ok kimselere ogrettiler ve ~akirdlerin 
huistiyan dinine ~a~nlmas1 once Antakya'da oldu.))1 

Barnabas, ittifakla kabul edilmektedir ki, Hiristiyan azizlerinden 
bir azizdir. H1ristiyanlarca mukaddes say1lan bir Resuldi.ir. Onun acti
na bir incil'in bulunmasi onun Hz. isa'nm dikkatini ~ekmi§ ve itima
dma lay1k olmu§ bir havari oldugunu gosterir. Barnabas incil'inin dl
'§mdaki diger H1ristiyan kitaplan ise Barnaba'y1 havariler arasmda zik· 
retmez. Sadece hiristiyanlarca havariler kadar .kutsal sayilan resuller
den bir ki§i olarak kabul eder. Barnaba; ister havari olsun ister ol
masm hiristiyanlarca hi.iccet kabul edilen ve tann tarafmdan ilhama 
mazhar k1lman bir ki§idir. Eger Barnaba inc~l'indeki hususlar dogru 
ve bu incil ona ait ise elbette hiristiyanlar onunla diger kitaplan ara
smda bir muvazene yapmak zorundadirlar. 

~imdi Barnabas incil'inin son yi.izy1llarda bilinen en eski ni.isha
sim incelemeye ~ah§ahm : Tarih~iler Barnabas incil'inin rastlanan en 
eski niishasmm italyanca oldugunu belirtmektedirler. Prusya kraliyet 
mi.iste§arlanndan olan Cromer 1709 senesinde bu incil'in italyanca 
rii.ishasma rastlami§tlr. Cromer'in dig~r kitaplariyle birlikte Barnabas 
incil'inin bu en eski ni.ishas1 1737'de Viyana kraliyet kiiti.iphanesine 
ta§mmi§tlr. i§te diger dillerdeki Barnabas incil'inin en eski ve ana 
nUshasi budur. 

Ne var ki, 18. yiizy1hn ba§larmda yani italyanca niishanm ortaya 
<;1ktlg1 doneme yakm zamanlarda ispanyolca bir ni.isha daha bulundu. 
Bu ni.ishay1 oryantalist Saille ingilizceye terci.ime etti. Fakat ne bu 
ni.isha, ne de terci.imesi bugiin bilinmemektedir. Yalmz Dr. Pouit'in bir 
konu§masmda naklettigi baz1 pasajlar bilinmektedir. Soylentiye gore 
ispanyolcadan ingilizceye terciime edilen bu ni.isha ispanyolcaya da 
italyancadan c;evrilmi§tir. · 

Ara§tmcilar, :i:talyanca ni.ishanm ispanyolcanm ash oldugu gori.i
§iind.edirler. Bu ni.ishamn italyanca aslmdan terci.ime edilpli§ oldugu
nu soyleyen, Latin asllh rahip Ferremino'dur. Ferremino, bunu nasll 

( 1) Resullerin i~leri , 22 - 26. 
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fark ettigini §Oyle anlatmaktadir : «Elime Ariyansa ait bazt mektuplar 
ge~ti. Bu mektuplarda Pavlos'un yazd1klan reddediliyordu. Bu reddi
yeler de Barnaba incil'ine dayandinliyordU.>> Ferramino konuyu de
rinligine ara§tirmak i~in Barnaba incili'ni tetkike koyuldu. Ve Papa 5. 
Sectus'un yakmlan arasma girdigi . i~in ad1 ge~en Papamn kutupha
nesinde Barnaba incili'ni buldu. Arkada§lanna sezdirmeksizin, gizlice 
onu okuyarak musluman oldugu rivayet edilir. i§te 1709 senesinde rast
lami§ oldugu nusha bu idi. 

Barnabas incili'nin oteki dort incil'den ayn taraflanm §U dart 
nokta ic;erisinde ozetlememiz mumkundur : 

I - Barnabas incili Hz. isa'mn ilah oldugunu veya Allah'm oglu 
oldugunu kabul etmez. Bu hususu giri§ k1smmda §6yle ifade eder : 
«(Sevgili dostlanm, ulu ve yiice Allah'a hamdolsun ki ~u giinlerde O'nun 
peygamberi isa Mesih'i kaybettik. 0 bir rahmet ve ulu bir ogretici idi. 
§eytanm takva iddiastyla yoldan ~tkardtg. bir~ok kimseler ~iddetli l{ii
fiir talimlerini miijdeleyerek Mesih'in Allah'm oglu oldugunu iddia 
ediyorlar ve Allah'm her zaman emrettigi siinneti terkederek her tiirlii 
murdar eti miibah goriiyorlar. Bu sapttanlar arasmda kendisi ile once 
iiziilerek konu~tugum Pavlos da bulunuyor. i~te gordHgiim ger~ekleri 
bu sebeple yaztyor ve ortaya koyuyorum.>> 

Keza Barnabas incili'nin 93. bab'mm sonunda §IJyie denilmekte
dir : ccVe kahin dedi ki Yahftdiler dogrusu onun ayet ve talimlerinden 
rahatstz oluyorlar. Hatta senin Allah'm kendisi oldugunu a~Ikf;a ilan 
ediyorlar. Ben bu yiizden Romab vali ve kral Hirodos ile birlikte bu
t'aya gelmek ve bunun yiiziinden ortaya atdan fitneleri izale . ederek 
kalbimizi ho~nud etmeni istiyorum. {!iinkii bir grub senin Allah oldu
g·unu soyliiyor. Otekisi Allah'm oglu oldugunu, bir digeri de peygam
ber oldugunu soyliiyor. Bunun iizerine isa Mesih ~u kar~tbg. verdi : 
"Ve sen ey kahinlerin reisi, neden fi~neyi susturmuyorsun? Yoksa sen 
dcJirdin mi? Peygamberlikleri ve Allah'm §eriatmt biisbiitiin unuttun 
nm? Ey azgm Yahftdi kadmt §eytan seni aldatmt§." isa Mesih bunu 
dedikten sonra dondii ve §oyle dedi : ''Ben gogiin huzftrunda ve biitiin 
yeryiizii sakinlerinin oniinde §ehadet ederim ki halkm bana dair soy
lcdiklerinin hepsinden uzag.m. Benim bir insandan iistiin oldugumu 
-;oyleyenlerden beriyim. {!iinkii ben bir insamm, bir kadmdan dogma
ytm ve Allah'm hiikmiinii a~tklanm, oteki insanlar gibi stkmtt ve aci
larla yatanm':~» Barnaba incili'nin yetmi§inci babmda da §6yle deni
lir : ««Ve isa Mesih cevap verdi, benim hakklmda ne dersiniz dedi. Pet· 
rus, sen isa Mesih'sin. Allah'm oglusun dedi. Bunun iizerine lsa Mesih 
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ktzd1. Ofkeyle klzarak : "Git, uzakl~ benden ~iinkii sen ~eytarun ken
disisin, ve bana kotiiliik etmek istiyorsun." dedi.>, 

II - Hz. ibrahim'in kurban olarak takdim ettigi oglu; Tevrat'ta 
belirtildigi ve h1ristiyan inan~lannda anlatildigi gibi ishak degil, ls
mail'dir. i§te Barnabas incili'nde Hz. isa'mn dilinden bu konu ile il-

, gili metinler : ccGer~ek ve dogru !j!Oyliiyorum size. Melek Gabriel'in 
(Cebrail) · sozlerine dikkatle bakt1g-Imz zaman bizim kitaplanmiZin ve 
rahiplerimizin soylediklerinin ~irkin oldugunu goreceksiniz. (':iinkii me
lek Gabriel ~oyle demi~ti : Ey ibrahim, Allah'm seni nas1l sevdigini 
biitiin diinya ogrenecek, biitiin diinya senin Allah'• nasll sevdigini bi· 
lecektir? Dogrusu Allah sevgisi i~in senin bir~eyler yapman gerekir. 
ibrahim cevap verdi : i~te bu Allah'm kulu Allah'm her istedigini yap
maya hazudu. 0 zaman Allah ibrahim'le konu~arak dedi ki : "ilk og
lunu al ve onu kurban olarak takdim etmen i~in daga ~Ik." lshak na
sll o s1rada ilk olabilir? <;iinkii o dogdugunda ismail yedi ya~mda idi.>> 

III - Dr. Saade'nin soyledigi gibi beklenen Mesih'in, Hz. isa de
gil, Hz. Muhammed (s.a.) oldugunu Barnabas incili belirtmektedir. 
O'nun Allah'm Res·Uiu oldugu, Hz. Adem Cennetten kovulunca cennet 
kaplSI tizerinde nurdan harflerle ccLa ilahe illallah Muhammediin resti
lnllah, kelimelerinin yaz1h oldugunu gordugunu belirtir. Barnabas in
cili'nde belirtildigine gore Hz. isa §oyle der : ccAllah'm benim elimde 
ol'taya ~Ikard1g-I mucizeJer gosteriyor ki, ben Allah'm istedigini soylii
yorum, ve kendimi soziinii ettiginiz kimsenin dengi saym1yorum. <;iin
kii ben baglan ~ozmeye emin degilim. Sizin resul dediginiz Allah'1n re
slllii benden once yaratllmi§tir. Ve benden sonra Allah'm kelamm1 ge
tirecektir. O'nun dinine nihayet olmayacaktu., Barnabas incili'nin 43. 
ve 44. bablannda Hz. Muhammed'in geleceginin mujdelendigi a~1k~a 
belirtilir. <;unku ogrencileri Hz. isa'dan kendilerine bu gelecek muj
deciyi a~1klamasm1 isterler. 0 da Hz. Peygamberin gelecegini a~1klar. 

IV - Barnabas incili Hz. isa'nm asilmadigmi, aksine birisinin 
ona benzetildigini, bu ki§inin iskariotlu Yahuda oldugunu belirterek 
der ki : ccDogru ~ok dogru, soyliiyorum. Yahuda'mn sesi, yiizii, simas1 
ve §ahsi oylesine Hz. isa'ya benzedi ki, ogrencileri ve ona inananlann 
tiimii Yahuda'nm Hz. isa oldugunu kabul ettiler~ BOylece bir k1s1m 
Hz. isa'run talimlerine uymaktan ka~md1. Onun yalanci peygamber 
oldugunu sand1. Gosterdigi mucizelerin biiyii san'at1 oldugunu kabul 
ctti. (iiinkii isa diinyamn sonu yakla~mcaya kadar olmeyecegini ve · bu 
:'Hemden ~ekilecegini soylemi§ti.>, Bilahare Hz. isa'nm gage ~ekildikten 
sonra, yeryuzune inip ogrencilerine ve annesine gorunmek istedigini, 
bunun uzerine Allah'm izniyle u~ gun dunyaya indigini a~1klayarak 
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der ki : ((Onun oldiigiinii sananlardan birf;oklan korktular. Hz. isa kal
liarak dedi ki : "Benim oldiigiimii sananlar Allah'a yemin ,ederim ki 
yalancldirlar. f;iinkii Allah diinyamn sonu gelinceye kadar bifna hayat 
liitfetti: Daha once de size soylemi§ oldugum gibi, Hak aduia size di
yorum : Ben Olmedim. Bilakis hain Yahuda oldii. Dikkat edin hain 
§eytan aldatmaya ~ah§Iyor. Siz gordiiguniiz ve i§ittiginiz her ~eye bii
tiin diinya ve israilogullan yamnda §ahid olun" .>t 

6 - Reswlerin Mektuplan 

H1ristiyanlar, peygamberlerin i§leri poliimii di§mda kalan mektup
lara talimi boliimler adm1 verirler. incillerle, peygamberlerin i§leri bO
liimiine de tarihi boliimler derler. <;iinkii inciller Hz. isa'nm hayatm1 
ve ba§mdan gec;enleri anlatarak baz1 sozlerini ve ogiitlerini nakleder
ler. Bu mektuplarda ise Hiristiyanhk dininin ta'limleri ve esaslan an
latihr. Say1lan 22'yi bulan mektuplardan birincisi incil yazan Luka'ya 
nisbet edilen peygamberlerin i§leridir. 14 mektup ise Pavlos'a ait~Jr. 

Bunlar Sirasiyla Romahlara, Korintoslulara i~i tane, Galatyalllara, Efe
soslulara, Filipililere, Koloselilere, Selaniklilere iki tane, Timoteosah
lara iki tane, Titusa, ilimonahlara, ibranilere yaziliDI§tlr. Mektuplar
dan birisini Ya'kub,. ikisini Petrus, iic;iinii Yuhanna ve birini de Ya
huda yaznn§tir. 

Bu 22 mektuptan ayn olarak Yuhanna'nm vahyi adm1 ta§Iyan bir 
boliim yer ahr ki, oteki mektuplardan bu oldukc;a farkhd1r. Mektuplar, 
biit.iiri itibariyle vaaz ve ta'limler ihtiva ederler. Ve Mesi:h'in Allah'm 
oglu oldugunu, diinyayi giinahtan kurtarmak ic;in geldigini belirtirler. 
Buna kar§Ihk «Yuhanna'mn Vahyi» kitab1 isa'nm uluhiyetini, gokler
deki saltanatlm, kilise ahvalini ve kendinden sonra kiliseye hizmet 
edeceklerin durumunu anlatlr. Yuhanna'mn vahyinde baz1 ilah tas
virleri yer allr. Buna gore Tanrl gogsiiniin hizasmda altm ku§ag1 bu
lunan, gozii alev alev yanan, elinde yedi y1ldiz ve iki ucu keskin bir 
k11Ic; bulunan ya§h bir Mesih'e benzetilir. 1 

H1ristiyan tarihc;ilerin dedigi gibi mektuplarm ash Yunancad1r. 
Gerc;i mektuplann mahiyeti ve hiristiyanllktaki yeri konusunda ara§
tmcllarm soyleyebilecegi c;ok sozler var. Mektup sahiplerinden Yuhan
na'yi ve Luka'y1 daha once anlatiDI§tlk. Bilindigi gibi bu mektuplar
dan iic;ii ile Yuhanna'mn vahyi Yuhanna'ya, Peygamberlerin l§leri ~i
tabi da Luka'ya aittir. 

-----·---:-~~J,s.~~ - -- ~ 
(1) Bkz. Yuhanna'wn Vahyi, Bab, 1. 



c) KiTAB-1 MUKADDES'TEKi <;ELi~KiLER 

Yahudilerce kabul edilen Tevrat (Ahd-i Atik) ile H1ristiyanlarca 
kabul edilen Tevrat ve incil (Kitab-I Mukaddes) _ bir<;ok ~eli§kilerle 
doludur. Bunlardan baz1 ornekleri a§ag1ya ~1kanyoruz. (Verilen say
fa numaralan Tiirk~e terciimeye aittir.) 

I - Tevrat'm Birbirini Nakzeden Noktalan 

1 - I. Tarihlerin ilk bab1 ile yedinci ve sekizinci bab1 arasmda 
Biinyaminogullan hakkmda tezadlar vard1r. Aynca bu iki- boliimle 
Tekvin'in 46. boliimii arasmda biiyiik farklar vardu. 

2 - I. Tarihlerin sekizinci boliimiiniin yirmidokuzuncu ayetinden 
otuzsekizinci ayetine kadar olan ayetlerle, dokuzuncu bolfuniiniin (Jtuz
be§inci ayetinden klrkdordiincii ayetine kadar olan kiSrmlarda isimler 
· arasmda bir~ok degi§iklikler ve yanh§hklar vardlr. Adam Clark bu ih
tilaf hakkmda §oyle der : «Yahudi bilginleri §Qyle bir kanaate varmi§
lardir. Anla§Ilan Ezra kitabm1 yazarken isimleri bildiren ayn iki kitap 
bulmu§tur. Bunlardan hangi ismin dogru oldugunu anlayamad1gmdan 
her ikisini de oldugu gibi kabul etmek zorunda kalrm§tir.ll 

3 - II. Samuel'in yirmidordiincii boliimiiniin dokuz:uncu ayeti 
§oyledir : <<Ve Yoab yaz1lanlarm say1smi krala verdi ve israil'de k1h<; 
<;eken sekizyiiz bin yigit vard1 ve Yahuda adamlan be§yiiz bin ki§i idi.11 1 

YirmibirinCi bOliimiin be§inci ayeti ise §oyledir : «Ve Yoab yazllan kav
min say1Sm1 Davud'a verdi ve biitiin israil k1h~ <;eken binler v~ yiizbin 
ki§i idi ve Yahuda klh<; ~eken dortyiiz yetmi§bir ki§i idi.n 2 Bu iki bo
liim arasmda, israilogullarmda ii<; yiiz bin ve Yahuda kavminde otuz 
bin kadar fark vard1r. 

4 - II. Samuel'in yirmi dordiincii boliimiiniin ii~iincii ayeti . «vi
layetimizde yedi sene k1thk)) denirken I. Tarihler'in yirmi birinci bO
liimiiniin on ikinci ayetinde <<ii<; sene ktthk ... )) denilmektedir. Gorii-

Cl) Kitab-1 Mukaddes, 333. 
(2) Kitab-1 Mukaddes. 419. 
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liiyor ki, ayetir;t ilkinde yedi, ikincisinde ii<; y1l k1thk denilerek birbi
rini tutmamaktad1r. 

5 - II. Krallar'm sekizinci boliimiiniin yirmi altmc1 ayetinde : 
((Ahazya kral oldugu zaman 22 ya§mda idb 1 denilirken I. Ta~ihler'in 
yirmi ikinci boliimiiniin ikinci ayetinde : ((Ahazya kral oldugu zaman 
42 ya§mda idi.» 2 denilmektedir. Bu iki ayet Slrasmdaki ayklnhk a<;lk
~a goze batmaktad1r. Bunlardan birisi mutlaka yanh§tlr. i:,kincisinin 
ya.nh§ oldugunu kendi tefsircileri de itiraf etmi§lerdir. 

Ahazya'mn babas1 Yehuram oldiigii zaman kirk ya§mdaydl. Oglu 
Ahazya babas1 vefat eder etmez tahta <;Ikt1gmdan yazilan dogru kabul 
edilirse, oglunun babasmdan iki ya§ biiyiik olmasi icabeder. Hiristi
yanlarca teslis nas1l bir sir saYihyorsa, kirk ya§mda bir zatn1 kirk iki 
ya§mda bir oglu olmasi da galiba onun gibi bir s1r olsa gerek. · 

6 - II. Krallar'm yirmi dordiincii boliimiiniin sekizinCi ayeti · 
«Yehoyakin kral oldugu zaman onsekiz ya§mda idi.» 3 derken, II. Ta
rihler'in otuz altmci ooliimiiniin dokuzuncu ayeti : <<Yehoyakin kral 
oldugu zaman sekiz ya§mda idi.» 4 denilmektedir. tkincisinin yanh§ ol
dugunu kendileri de itiraf etmi§lerdir. 

7 - II. Samuel'in yirmi ii<;iincii boliimiiniin sekizinci ayetiyle5 I. 
Tarihler'in onbirinci boliimiiniin on birinci ayeti' arasmda da aykm
hk vardir. Adam Clark kitabmda : Bu iki ayetin <;ok biiyUk degi§ik
liklere ugrami§ oldugunu ve yalmz bir ayette ii~ yanh§ b~lundugunu 
yazmaktadir. 

8 - II. Samuel'in be§inci ve altmci ooliimlerinde Davud aleyhis
selamm ilahi tabutu Filisti'ler muharebesinden sonra7 I. Tarihler'in 
onii<;iincii ve ondordiincii ooliimlerindeyse Davud peygamberin ilahi 
tabut'u muharebeden once ta§Idi~8 belirtilmektedir ki ikisi birbirini 
nakzetmektedir. 

9 - Tekvin'in altmci bbliimiiniin ondokuz ve yirminci, yedinci 
boliimiiniin sekizinci ve dokuzuncu ayetlerinde : ccVe seninle beraber 
sag kalmak i~in her yqayan biitiin beden sahibi olanlardan, her nev'
inden iki§er olarak gemiye getirece~in erkek ve di§i olacaklar.>>9 diye 

(1) Kitab-1 Mukaddes, :m. 
(2) Kitab-1 Mukaddes, 449. 
(3) Kitab-1 Mukaddes, 396. 
(4) Kitab-1 Mukaddes, 464. 
(5) Kitab-1 Mukaddes, 333. 

· , (6) Kitab-1 Mukaddes, 411. 
f7) Kitab-1 Mukaddes, ·311. 
(II) Kitab-1 Mukaddes, 413. 
(9 ) Kitab-1 Mukaddes, 6. 
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yaz1hd1r. Ve yedinci bolumun ikinci ve u~uncu ayetinde ise : >>Biitiin 
yeryiizii iizerinde ziirriyetlerinin sag kalmas1 if,!in kendine tertemiz hay
vandan erkek ve onun di§isi olarak yedi§er ... )) 1 diye yaz1hd1r. ~uphesiz 
bunlardan biri yanh§tlr. 

10 - Say1lar kitabmm otuzbirinci bolumunde israilogullarmm : 
ccHz. MU.sa zamamnda biit_iin Midyanileri Oldiirdiikleri, meme emen f,!O
cuklar dahil erkek olarak hif,! kimseyi sag buakmadlklan, kadlnlanm 
da tamamen oldiirerek klzlarml da kendilerine cariye olarak alchkla
n ... ))2 yaz1hd1r. Hakimler'in altmc1 bolumunde : ccMidyanilerin israil
ogullanm kesin bir yenilgiye ugratt1klan ve onlan yedi yll esir gibi 
kulland•klan>>3 belirtilmektedir. Butun erkek ve kadmlan ve memede
ki ~ocuklan bile oldurtilen Midyani'lerin ikiyuz ytl sonra israilogulla
nm bu derece kesin bir yenilgiye ugratacak kadar kuvvet kazandlk
lanna §a§mamak elden- gelmez. 

11 - <;1k1§ kitabmm dokuzuncu boliimunde : ccVe Rab bu §eyi er
tesi giin yapb. Mlsuh'lann biitiin hayvanlan oldii. israilogullanmn 
ise bir tek hayvam bile olmedi., diye yaz1hd1r. Boylelikle Firavn'un bu
tiin hayvanlarmm oldugu a~1k~a bildirilirken arkasmdan : ccFiravun 
k~vminden olup da Allah'm sozlerinden korkanlar, hayvanlanyle bir
likte evlerine Slg-Indllar. Allah'm sozlerinde kalplerine korku gelmeyen-

' ler de hayvanlanm sahrada b~raktllar ... »4 denilmektedir. 

12 - Tekvin'in sekizinci bolumunun dorduncu ayeti : ccVe gemi 
yedinci ayda aym onyedinci giiniinde Ararat daglan iizerine oturdu.>> 
derken be§inci ayet ise : ccVe sular onuncu aya kadar gittikf,!e azaldllar, 
onuncu ayda, aym birinde, daglarm ba§lan goriindiiler.>>5 demektedir. 
Eger daglann tepeleri onuncu . ayda gortinmeye ba§lami§Sa gemi ye
dinci ayda Ararat daglarmm tistiine nas1l oturmu§tur? 

13 - I. Krallar'm dordtincii bolumunun yirmialtmc1 ayetinde : 
, C!Ve Siileyman'm tenk arabalan if,!in kirk bin ahu ooliigunde atlan 

vardl. Ve oniki bin aths1 vardl.))6 denilirken L Tarihler'in dokuzuncu 
bolum_uniin yirmibe§inci ayetinde : ccVe atlarla cenk arabalan if,!in Su 
leyman'm dort bin ah1n vard1. Ve oniki bin aths1 vard1 ... »7 denilmek-

(1) Kitab-1 Mukaddes; 6. 
(2) Kitab-1 Mukaddes, 168 - 169. 
(3) 'Kitab-1 Mukaddes, 248. 
( 4) Kitab-1 Mukaddes, 62. 
(5) Kitab~l Mukaddes, 7. 
(6) Kitab-1 Mukaddes, 941. 
(7) Kitab-1 Mukaddes, 437. 
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tedir. Fars ve Hint dilleriyle yaz1h kitaplarda da bOyle yaZilml§tlr.-'1844 
y1lmda Arap diliyle basllan kitapta yanli§hkla k1rk bin yazllnu§tlr. Bu 
aykmhk ve mutalaalara bakarak Adam Clark tefsirinde §Oyle bir iti
rafta bulunmak buyuklugunu gostermi§, ((Bu birbirini tutmayan yan
h§hklan ve ayk1nhklan gordUkten sonra mukaddes kitaplannuzda bir
t;ok degi§ikliklerin yap1lm1§ oldugunu kabul ve itiraf etmeliyizn demi§· 
tir. 

14 - Krallar'm onaltmc1 oolum\in\in ikinci A.yeti : «Aha~ kral 
oldugu zaman yirmi ya§mda idi.>> 1 denilirken, aym kitabm onsekizinci 
bolumunun ikinci ayetinde, ccVe vaki oldu ki israil krait Elza'mn oglu 
llo§ea'mn ii~iincii ythnda ·Yahuda krab Ahaz'm oglu Hizkiya kral oldu. 
Kral oldugu zaman yirmibe§ ya§mda idi.>>2 denilmektedir. Bu ayete 
gore Ahaz onbir ya§mda iken oglu Hizkiya'nm dunyaya gelmi§ ol
masi laz1m gelir· ki bunun ,da yanli§ oldugu tabiidir. 

15 --- II. Samuel'in onikinci bolumunun otuzbirinci ayetiyle I. Ta
rihler'in yirminci bolumunun ti<;tincu ayeti arasmda da aykmhk var
dir. Tefsirci Horn yazd1g1 tefsirinde : ((ikinci Samuel'in yazd1g1 dog
rudur. I. Tarihler kitab1 da ona gore duzeltilmelidirn der. Dikkat bu
yurqluyor mu? Bir tefsirci mukaddas bir kitabm, ilhamla yaz1ldig1 
Isratla ileri siirUlup kabul edilen bir kitabm duzeltilmesini tereddut
suz nas1l emrediyor? Ve <;ok hayret edilecek bir §eydir ki tavsiyeye he
men uyuluyor da 1844 y1hnda bas1lan Arapc;a tercumesinde oras1 Sa
muel kitabmdaki gibi duzeltiliyor. 

16 - I. Krallar'm onbe§inci oolum\inun otuzuc;uncu ayeti : ccYa
huda Krall · Asa'mn ii~iincii ytbnda Ahiya'mn oglu Baa§a Tirtsada bii· 
tiin israil iizerine krai oldu ve yirmidort ytl kralbk etti.>>3 denilirken, 
II. Tarihler'in onaltmc1 bOIUmunilil birinci ayetinde : «Asa'nm kralb
gtmn otuzaltmci ytbnda israil krab Baa§a Yahuda'ya kar§I ~Ikti ... »~ 
denilmekteydi. Bu iki ayet arasmda aykmhk vard1r, birisi k.esin ola
~k yanlu~t1r. <;unku, Asa'mn kralhgm otuzaltmc1 ytlmda Baa§a ol
m\i§ bulunuyordu. (Hatta olumun\in uzerinden de on y1l gec;mi§ bu
lunuyordu). Hayatta bulunmayan, on Yil once . olmii§ bir zat Yahuda 
iizerine nas1l taarruz edebilir? Bu kadar ac;tk bir yanh§hk kar§ISmda 
Henri Wascat : ((Otuzalti yll Asa'mn tahtma oturdugundan degil Ye
roboam'dan aynll§mdan itibaren sayilmahdir.» diyerek yanh§hg1 du
zeJtmek iste~i§tir. 

------, 
(1) Kitab-1 Mukaddes, 387. 
(2) Kitab-1 Mukaddes, 388. 
(3) Kitab-1 Mukaddes, 357. . 
(4) Kitab-1 Mukaddes, 442. 



252 HAD1SLERLE KUR'AN-1 KERIM TEFSIR1 

17 - II. Tarihler'in onbe§inci boliimiinun ondokuzuncu ayetinde : 
ccVe Asa'nm kralh~nm otuzbe§inci Yihna kadar cenk olmach.l• 1 denili
yor ki bu, onbe§inci boliimiin otuzii<;iincii ayetine aykindlr.2 

18 - I. Krallar'm be§inci boliimiiniin onaltmc1 ayetinde : «Siiley
man'm i§te ~ah§an kavmin iizerine hiikmeden, i§in ba§mda bulunar. 

· ii~bin ii~yiiz ba§ kahyalan vardu3 denilirken, II. Tarihler'in ikinci 1>0-
liimiiniin ikinci ayetinde : ccVe onlann iizerinde i§ ba§I olan ii~bin al
tJyiiz adam saych.l•4 deniliyor. Yunanh terciimeciler ii<;bin alt1yiiziin 
dogru oldugunu kabul ederek oylece yazm1§lard1r. Birisi dogru olunca 
digerinin yanll§hgmda §i.iphe edilir mi? 

19 - I . Krallar'm yedinci ooli.imiini.in yirmialtmc1 ayeti : ccSiiley
man peygamberin yaptirdi~ denizin ikibin bat su ruch~))5 belirtilirken, 
II. Tarihler'in dordiinci.i boli.imi.iniin be§inci ayetinde ccii~ bin bat ahn, 
denmektedir. 6 

1838 Yllmda bas1lan Fars~a tercumesinde ((iki bin kiip su alml§tl )) 
ve yine 1838 yllmda bas1lan Fars~a terei.imede de : ((U<; bin bat s1gdu 
1845 y1hnda Fars<;a yap1lan ba§ka bir terciimede, <<i.i<; bin su kiipu 
ahrd1 ve orada saklamrdu denilmektedir. Bunlar arasmdaki biiyi.'i. 
farklan a<;1klamaya liizum yoktur. 

20 - Ezra'mn ikinci ooli.imuyle Nehemya'nm yedinci boliimii kar
~Ila§tmldigl zaman yirmiden fazla aykmhk goriili.ir. 

Bu kitaplarda yaz1lan niifus miktan Ezra'ya gore yirmidokuz bin 
sekizyiiz onsekiz ki§i, Nehemya'ya gore de otuzbir bin seksendokuz ki§i 
oluyor. Kendi tarih_ yazarlannca da bunun yanh§ oldugu kabul edili
yor. Henri Wascat tefsirini yazarken bu saYllarda yanll§llklar oldugu
nu, terci.imelerde yazardan yazara ge<;tik<;e boyle yanh§hklann fazla 
miktarda goze ~arpt1gm1 kabul eder. Kutsal kitabm ingilizce terciime
si de bu yanh§lardan kurtarllamarnl§tlr. ibranca olan aslmda, Yu
nanca terciime ve a~1klamalarda da bir<;ok yanh§hklar goriilmii§tiir. 

i§te mukaddes kitaplann hakiki durumu ooyledir. Yiiz Yillardan 
beri bu kitaplar tashih edilmek bahanesiyle degi§tirilmekte ve bir<;ok 
yanll§larla dolu bulunmaktad1r. Uzun bir sure yanh§lan terciime eden
lere, diizeltenlere yi.iklemekten ba§ka 91kar yol bulamaml§lardlr. Yal
mz bu iki ooli.imde yirmiyi a§kli?- yanh§hk bulunmaktadir. 

(lt Kitab-1 Mukaddes, 442. 
(2) Kitab-1 Mukaddes, 357. 
(3) Kitab-1 Mukaddes, 341. 
(4) Kitab-1 Mukaddes , 429. 
(5) Kitab-1 Mukaddes. 345. 
(6) Kitab-1 Mukaddes, 431. . 
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21 - I. Tarihler'in ii~iincii ooliimiiniin ikinci ayeti : ccDavtid un 
.;;ocugu olarak, Ge!jur krab Talmay'm klZI Maaka'nm oglu Ab!jalom» 1 

denilirken, II. Tarihler'in onbirinci boliimiiniin yirminci ayetinde ise : 
ccVe Mahalattan sonra Ab!jalom'un klZI Maaka'Yl ald1 ve ona Abiya'· 
Yl··· dogurdu.>>2 ikinci Samuel'in ondordiincii ooliimiiniin yirmiyedinci 
ayetinde de : ccVe Ab!jalom'un ii~ ogulla bir klz1 dogdu ve klZinin ad1 
Tamar'dl.>>3 deniliyor. Aym kitapta birbirini tutmayan aykmllklar boy
Ieee gaze batmaktad1r. 

22 - Ye§U kitab1mn onuncu ooliimiinde : «israilogullan Kudiis 
Krahm oldiirdiiler. Biitiin mal ve miilkiinii ele ge~irdiler.>>4 denirken, 
aym kitabm onbe§inci boliimiiniin altmi§ii~iincii ayetinde ise : ccisrail
ogullan Or!jilm (Kudiis) 'e hi~bir zaman taarruz etmediler.»5 denilmek
tedir. · 

23 - II. Samuel'in yirmidordiincii boliimiiniin birinci ayetinde : 
ccRabbin Davtid peygambere israilogullanm saymasm1 emrettigi»' 
belirtilirken, I. Tarihler'in yirmibirinci boliimiiniin birinci ayetinde : 
ccV:e !jeytan israil'e kaf!jl kalkt1 ve israil'i slkl!jtlrmak i~in Davtid'u tah
rik etti.>>7 deniliyor. 

24 - Qlkl§ ki~bmm onaltmc1 ooliimiiniin klrkmc1 ayetinde : ccVe 
israilogullanmn M1su'da oturduklan miiddet dortyiiz otuz yil idb' 
diye yaz1ll ise de bu yanll§tlr. israilogullanmn MJ.s1r'da oturma sii
releri ikiyiiz onbe§ ylld1r. Aynca biitiin tefsir ve tarih~iler de dortyiiz 
otuz y1I ifadesinin yanll§ oldu~unu yazarlar. 

25 - Sayilar'm birinci bOliimiiniin klrkaltmc1 ayeti : israilo~ul
larmm -Levili'ler di§mda olmak iizere- yirmi ya§ma · gelmi§ erkek 
saYlsmm alt1yiiz ii«;bin be§yiiz elli ki§i oldu~u' nu Levili'lerin erkek 
ve di§i biitiin niifuslan ve ba§ka kabile ve krallannuf yirmi ya§ma 
basml§ bulunan erkeklerin de bu sayimn dl§mda bulundugunu» be
lirtir. Di~er boliimlerde ise bu saymm yanll§ oldu~u yaZihd1r. 

26 - Tekvin'inin. kukaltmc1 boliimiiniin onbe§inci ayeti,nde «otuz 
ii«; niifus saytsv> 10 yanli§tlr. Dogrusu «otuz dorttiir.>> 

(1) Kitab-1 Mukaddes, 401. 
(2) Kitab-1 Mukaddes, 439. 
C3) Kitab-1 Mukaddes, 320. 
(4) Kitab-1 Mukaddes, 225. 
(5)· Kitab-1 Mukaddes. 233. 
(6) Kitab-1 Mukaddes, 333. 
(7) Kitab-1 Mukaddes, 419. 
(8) Kitab-1 Mukaddes, 66. 
(9) Kitab-1 Mukaddes, 132. 
(10) Kitab-1 Mukaddes, 48. 
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27 II. Tarihler'in ti~tincti boltimtintin dordtincu ayetinde : 
ccEvin oniinde olan ~ardagtn uzunlugu evin geni~ligi kadar yani yirmi 
ar~m ve yiiksekligi de yiizyinni ar~m>> diye yaz1hdir. 1 <;ardagm ytik
sekliginin yuzyirmi ar§m oldugu btiytik bir yanh§tlr. <;tinkti : I. Kral
lar'm altmc1 boltimunun ikinci ayetinde · evin ytiksekliginin ccotuz ar
~m oldugu yazllmaktadn.»2 Bu mtimkun olur mu? Adam Clark tefsi
rinin ikinci cildinde bunun yanh§ oldugunu a~Iklami§tlr. Arap ve Stir
yani tercumanlan; bu kitaplan yazarlarken 100 sayismi kald1rarak 
yirmi ar§m yazm1§lard1r. 

28 - Ye§u kitabmm onsekizinci bolumunun ondokuzuncu aye
tinde Benjamin (Btinyamin) ogullan dort s1ptmm smm i~in ((Tuz de
nizinin §imal korfezinde ... »3 deniliyor. Buras1 da yanll§t1r. <;unkti on
larm s1mrlarmda deniz yoktur. Deniz olmad1ktan ba§ka denize yakm 
da bulunmuyordu. Bunun yanh§ oldugunu tefsirciler de anlami§ olduk
larmdan ((denizden» maksatlan ((bati» idi, diyerek te'vil etmi§lerdir. 
Boyle uydurmalarla mukaddes kitaplanm inamlmaz ve guvenilmez du
ruma sokmu§lardlr. 

Ye§U kitabmm ondokuzuncu boltimtintin ondordtincti ayetinde 
Neftali'nin s1mrlanm anlat1rken «Doguda Urdun nehrinden Yahudile
rin hududuna kadar» denilmi§tir.4 Bu da digerleri gibi yanh§tlr. <;un
ku Yahudilerin smm hem ~ok uzak ve hem de gtineydedir. Bu yan
h§hgl Adam Clark da kabul etmi§tir. 

29 -:- Hakimler kitabmm onyedinci bOltimtintin yedinci ayeti : 
ccBeyt'iil· Lahm'de bir delikanb daha vard1 ki Yahuda onun kabilesin
dendi. Fakat kendisi Levi'li idi. Ve orada oturuyordu.»5 denilmektedir. 
Bu da yanll§tlr. <;tinkti birisinin hem Yahuda kabilesinden, hem de 
Levili olmas1 imkam yoktur. Nitekim Tefsirci Harsley bu yanh§hgi 
itiraf etmi§, diger tefsirciler de bu ayeti kitaplardan btisbuttin ~lkar
ffil§lardir. 

30 - II. Tarihler'in onu~tincti boltimtinun u~uncti ayetinde : ccVe 
Abiya yigit cenk adamlanndan bir ordu ile dortyiiz bin se~me adamla 
harbe giri~ti ve Yeroboam sekiz yiizbin se~me adamla, cesur yigitlerle 
ona kar~1 cenk i~in saf baglad1.n6 deniliyor. Ondan sonra onyedinci aye
tinde de : ccAbiya ile Yeroboam askerleri birbirleriyle ~ok kanb ve kl· 

(1) Kitab-1 Mukaddes, 430. 
(2) Kitab-1 · Mukaddes, 342. 
(3) Kitab-1 Mukaddes, 234. 
(4) Kitab-1 Mukaddes , 235. 
(5) Kitab-I 'Mukaddes, 262. 
(6) Kitab-1 Mukaddes, 440. 
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nc1 bir ~arpi§mada bulundu. Bu ~arpi§ma sonunda Abiya'mn asker
leri israilogullanm biiyiik bir yenilgiye ugrattdar. Bu muharebede is
railogullan be§yiiz bin olii verdi>, diye yaz1hd1r~ 

Biitiin tefsirciler bu sayJ.lann yanll§ oldugunu kabul etmi§ler, La
tin miitercimleri kitaplardaki dortyiiz bini kukbin; sekiz bini de sek
sen bin ve be§yiiz bini elli bin olarak yazrm§lardir . ..-

31 - II. Tarihler'in yirmisekizinci boliimiiniin ondokuzuncu aye
tinde : ccisrail krab Ahaz'm yiiziinden Rab Yahftda'YI al~altti.,, 1 deni
liyor. Oysa ki, israilogullan sozii yanll§tlr. Qiinkii Ahaz israilogulla
nnm degil Yahuda'mn krallyd1. Yunancaya <;evrilirken israilogullan 
yerine Yahuda yazllmak suretiyle diizeltilmi§tir. 

32 - II. Tarihler'in otuzaltmc1 bOliimiiniin onuncu ayetinde : ccVe 
karde§i Tsedekiya'YJ Yahuda ve Yeru§alim iizerine kral etti.>,2 deniyor. 
Bu ayette de karde§i kelimesi yanll§tlr. <;iinkii : Tsedekiya, Yehoya
kin'in karde§i degil amcas1d1r. Arap<;a ve Yunan dillerine <;evrilen ki
taplarda karde§ yerine amca yazilmi§tlr. Katolik Ward'da bunlarm yan
h§ oldugunu kitabmda yazm1§ ve karde§ yerine amca soziinii kullan
mt§tir. 

33 - Hezekiel kitabmm yirmialtmc1 boliimiinde §6yle yaz1hd1r : 
t•Bana Rabbin §U sozii geldi. Allahii Teala hazretleri buyurdu ki : "iyi 
bil, ben oyle bir kudret sahibiyim ki, Babil Padi§ahl Buhtunnasr'i bir 
tak1m atlarla ve ba§ka binilecek §eylerle, siivari ve piyade askerler . 
ve biiyiik bir kuvvetle Sur iizerine gonderecegim, senin tarlada <;ah
:;an k1z ve kadmlanm k1h<;tan ge<;irecekler, seni ku§atacaklar, §ehrin 
etrafma mancm1k mevzileri yapacaklar. Sur §ehri etrafmda bulunan 

. sur ve bur<;lan bu mancm1klarla y1kacaklar, §ehrin cadde ve yollanm 
harap edecekler, i<;indeki biitiin insanlan klh<;la oldiirecekler, malla
nm yagma edecekler, biitiin binalan harap ederek, binalann ta§lan
m, aga<;lan suya atacaklard1r. Ve bir daha bina yapamayacaksm.» 3 

Bu da biiyiik ve ash olmayan bir yanh§tlr. Buhtunnasr Sur §eh
rini onii<; yll muhasara etti. Onu elde etmeye <;ok <;ah§tl, fakat ala
mad!. Biiyiik bir ba§ans1zhkla geri <;ekilmeye mecbur oldu. 

II - incil'deki (::eli§ik Noktalar 
1 - Hz. isa (a.s.) 'mn baba ve dedeleri (hangi ku§aklardan gelme 

ve dogma oldugu konusunda) Matta incili ile Luka incili arasmda 
alh onemli fark goze <;arpar. 

(1 ) Kitab-1 Mukaddes, 454. 
(2) Kitab-1 Mukaddes, 464. 
(3) Kitab-1 Mukaddes, 813. 
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a) Matta incili'nde Hz. Meryem'in kocas1 olarak belirtilen Yu
suf'un, Ya'kub'un oglu oldugu yaz1hd1r. 1 Luka incili ise Yusuf'un Ya'
kub'un degil, Heli'nin oglu oldugunu yazmaktad1r. 2 

b) Matta incili, Hz. isa (a.s.) 'mn Davud (a.s.) 'un oglu Siiley
man (a.s.) ahfadmdan oldugunu yazar. 3 Luka incili ise isa Peygam-. 
berin Davud oglu Natan'm evladmdan oldugunu belirtir.4 

c) Matta incili, Hz. isa'mn dedelerinin iinlii ki§iler oldugunu soy
lerken, 5 Babil esaretinden gelinceye kadar hep bi,iy\ik ve iinlii ki§ile
rin bulundugunu, Luka incili ise Hz. isa (a.s.) 'nm biitiin §eceresinde 
Davud Peygamberle Natan'dan ba§ka biiyiik ve iinlii ki§inin bulun
madigmi belirtir. 6 

d) Matta incili, ~ealtiel'in Yuhanna'mn oglu oldugunu belirtir
ken/ Luka incili ise ~ealtiel'in, Neri'nin oglu oldugunu yazmaktadlr.' 

e) Matta incili, isa Peygamberin atalanndan Zerubbabel'in og
lunun Abiud oldugunu' belirtirken Luka incili Risa oldugunu kayde
der.10 

Ne tuhaft1r ki, Babil padi§ahlan ve 'ogullanrun adlanm ac;1klayan 
I. Tarihler'in. iic;iincii boliimiinde saYilan isimler arasmda ne Abiud 
ne de Risa admda hic;bir kimseye rastlanmaz. Demek oluyor ki, bu iki 
isim de uydurma ve yanll§tlr. Acaba iic;iinciisii mii dogrudur? 

f) Davud Peygamber'den Hz. isa'ya gelinceye kadar gec;en aile
ler (ku§aklar) Matta incili'ne gore yirmialti11

, Luka incili'ne gore ise 
kukt1r. 12 Davud Peygamber ile isa Peygamber arasmdaki siire bin yll 
olduguna gore Matta incili'ne gore her ku§a~n aras1 k1rk, Luka in
cili'ne gore de yirmibe§ yll olur. 

Bu iki eser arasmdaki aykmllk c;ok ac;1k olarak goriilmektedir. 
Hunun ic;in, birc;ok h1ristiyan bilginleri, tefsircileri, ((Her iki incil'in 
yalmz baz1 yaz1lannda degil temel bilgilerinde de aykmllklarn oldugu 
sonucuna varrm§lardlr ki, dogrusu da budur. Her iki incil'in ayklnllk-

(1) Matta, I, 16. 
(2) Luka, m, 23. 
(3) Matta, I, 6- 7. 
(4) Luka, III, 22. 
(5) Matta, I, 17. 
(6) Luka, III, 23- 37. 
(7) Matta, I, 12. 
(8) Luka, III, 'n. 
(9) Matta, I, 13. 
(10) Luka, III, 'n. 
(11) Matta, I, 1- 16. 
(12) Luka. m. 23 - 38. 
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!an yalmz bu kadarc1k, hatta yalmz yazd1klanm1z kadar .olsa yine 
kabule deger gorurduk. Halbuki, Mukaddes Kitap, Allah'm ilhamiyle, 
peygamberler ve havariler tarafmdan yaz1lan kitaplar diye sanldlk
lan bu kitaplann hemen her konusu, birc;ok yanli§larla doludur. 

Adam Clark, tefsirinde : «Baba ve dede gibi ku§aklar Yahudilerce 
c;ok gtizel ve intizamh olarak tutulur ve saklamrd1. Bu bak1mdan boy
le aykmhklar gortilunce §a§mlmi§ ve ne denilecegi bilinememi§tir. 
<;iinkii, itiraz edilse, insan olmamizdan otiirii, din bilginlerini giicen
dirmek, hatta hirslandirarak, onlarm kinlerini uzerimize ~ekmek gibi 
bir dutum olacagmdan bu konuda susmak daha iyidir)) miitalaasmda 
bulunmu§tur. 

Matta incili'ne ve · Havariler tarafmdan yazllmaml§ oldugu (ve 
hatta ilhamla da yaz1Imam1§ oldugu) kesin olarak bilinip kabul edi
Jen Luka incili'ne nas1l guvenilir? (Bu kitaplan yazanlarm elirie Yu
suf Neccar'm soyunu gosterir iki ayn kag1t gec;mi§tir. Her biri kendi 
dii§iincesine gore dogru olamm allp yazml§tlr. Bu aykmllk ihtimal ki 
ondan ileri gelmi§tir) gibi c;ok zay1f ve yanh§ bir miitalaaya kapil
mak bilmem ki, ne ·dereceye kadar dogrudur? Bu kitaplara inanmak 
yap1lan bunca degi§ikliklerden sonra aklm almayacag1 batil efsanelere 
inanmak gibi bir §ey olur. isa (a.s.) dininden bugiine kadar binsekiz
yiiz sene gec;mi§tir. Bu sure ic;inde Avrupa'lllarm, ilim, fen ve her dal
da nas1l ilerlediklerini hepimiz gorduk. Dinleri ic;in de c;;ali§rnadilar di
yemeyiz. Bir arahk kendi dinlerini uydurma ve papazlanm da bilhas
sa biitiin Hiristiyanhgm en mukaddes ve en yiiksek ba§l alan Papa'y1 
da bir deccal sayarak dtizeltmeye c;ah§ml§lardlr. Bunun iizerine Hl
ristiyanhk birc;ok mezheplere aynlml§tlr. Ve bir zaman dinlerinin sa
dece as1lS1Z hikayeler, ash astan olma~an efsanelerden ibaret oldu
gunu ac;1kc;a itiraf ve ilan etmi§lerdir. 

2 - Matta incili Yusuf'un atalanm, Luka incili de Meryem'in 
atalanm s1ralar. Yusuf i<;;in : «Yusuf Heli'nin damad1 oldugundan ona 
Heli oglu Yusuf da denilrni§tin> diye yaz1hd1r. Boyle bir miitalaa a§a
gida arzedilen sebeplerden otiirii kabul edilemez. 

a) Bu miitalaa iizerine Yusuf Stileyman evladmdan olamaz. Na
tan ogullanndan olur. Hz. isa'nm hakiki soyu annesi tarafmdandn·. 
Yusuf Neccar soyuna baglanamaz. Baglamrsa Hz. isa Hz. Mesih ola
maz. Calvin bunu kabul etmiyerek der ki : ((Hz. Siileyman'1 Hz. Isa' 
nm soyundan <_;;1karanlar, isa peygamberi de peygamberlikten <;lkar
rni§lar demektir." 

b) Hz. Meryem'in Natan evladmdan Heli'nin k1z1 oldugunu; ne 
Adam Clark, ne de Calvin kabul eder. 

Tefsir , C. f. F . 17 
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Say1lar Kitabmda : «Kabileler arasmda miras meselesi yuzunden 
kan§Ikhklar olmamas1 ic;in her erkek kendi kabilesinden bir kadmla 
evlenmelidir» denir.1 

Luka incili'niri birinci babmda : «Hz. Zekeriyya'nm e§i Harun kiz
larmdandlr. Hz. Meryem de Hz. Zekeriyya'nm e§inin akrabasidlr» diye 
yaz1hd1r. 2 Bu dti§tince dogrudur. Birc;ok eski kitaplarda da: boyle ya
Zlhdlr. Boyle olunca Hz. Zekeriyya'mn e§i Harun peygamberin k1z1 
olur. 

c) Eger Hz. Meryem'in soyu tereddude yer verilmeyecek tarzda 
dogr.u yaz1lm1§ olsayd1 §imdi oldugu gibi Meryem anam1zm ~oyu hak
kmda birc;ok yanh§ §eylerin yazllmasma yer b1rakilmazd1. 

3 - · Matta incili'nin i~inci bab1yla Luka · incili'nin ikinci babi 
arasmda c;eli§ki vard1r. 

a) Matta incili : <<Hz. isa diinyaya geldikten sonra ana ve babas1 
(Beyt'Ul - Lahim) 'de ikamet, ettiler. Orada iki yll kadar kaldllar. Mii
neccimler oraya gelince M1su'a gittiler. Ve Hirodes'un oliimiine kadar 
M1su'da . kaldllar. Onun oliimiinden sonra da Nasua'ya doniip orada 
kaldilan>3 diyor. 

Luka incili de : <<Hz. Meryem'in dogumundan kuk giin sonra ana 
ve babasiyle birlikte Or!?elim (Kudus) 'e gittiler. Orada kurbanlan kes
tikten sonra Nasua'ya doniip orada oturdular. Ve her yll Fls1k bay
r·ammda Yeru!?alim (Kudtis) 'e giderlerdi. Kudiis'e gidip kurbanlarm1 
kestiler. Hz. isa oniki ya!?mda iken ana ve babasmm haberi olmadan 
Kudiis'te ii~ giin kaldn> diyor.• 

b) Matta incili'ne gore : << (Kudus- Or§elim) ve Hebrur halkmm 
Hz. isa'mn dogacagmdan haberleri yoktu. Ve buruar Hz. Isa'mn do
gacag.na, inatla kar!?I geliyorlar ve bOyle bir !?ey ol,maz diyorlardi.»5 

Luka incili ise : ((Hz. isa'nm dogumundan sonra annesi ile, kuk1 
~Ikmca kurban kesmek i~in Kudiis'e geldiler. Kudiis'te i~i tertemiz 
degerli ve ~ok bilgin §imeon admda bir zat vardi. Bu sayg. deger ki-
5iye Hz. isa'YI gormeden vefat etmeyecegi ilham edilmi!?ti. Kilisede 
ibadet ederken isa Peygamb.eri goriince hemen kucaklayarak , onun va
sJflanm say1p dokmeye ba§ladi. 0 esnada zikir ve · tesbih ile me~gtil 
bulunan peygamber Anna Kudiis'te bulunan biitiin halka Hz. Isa'run 
diinyaya gelmi!? oldugunu miijdeledi» diyor.6 

(1) Kitab-1 Mukaddes , 175, Say1lar, 36 (8) . 
(2) Luka, I , 5 - 36. 
(3) Matta, II, 1 - 23. 
(4) Luka, II, 41- 43. 
(5) Matta, II, 1- 23. 
(6} Luka, II, 25 - 37. 
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Matta incili'ndeki sozler dogru olsayd1 f]imeon admdaki ki§i onu 
nas1l kucagma ahp Allah'm ana liituf buyurmu§ oldugunu anlatabilir 
ve Anna da Kral Tiberius'un iilkesi (nde) alan Kuds-ii f]erif'te bu ha
beri nas1l yaymaya cesaret edebilirdi? 

4 - Markos incili'nin onbirinci babmda Yahudilerle Hz. isa'mn 
konu§masmm Hz. isa'nm Kudiis §ehrine geldigini~ ii~_;iincii giinii ol
dugu bildirilirken, 1 Matta incili'nde bu konu§mamn Kudiis'e geli§inin 
ikinci giinii oldugu belirtilir.2 Pek tabiidir ki bunlardan blri yanli§tlr. 

Tefsirci Horn 1822 yilmda yaymlanan tefsirinin 276. sahifesinde: 
«Bu gibi aykmhklar o kadar ~_;ok ki, bunlan diizeltmek i<:in ne kadar 
c;ah§Ilsa bir sonu~_; elde edilemez.» demektedir. 

5 - Matta incili'nin sekizinci babmda : ((Hz. isa'nm dag va'zm
dan sonra bir . sag.r ve dilsizi iyile~tirdigi ondan sonra Kefemahum'a 
giderek (orada kendisine gelerek kolesinin ciizzam hastahgma tutul
mu~ oldugunu soyleyen) bir yiizba§mm kolesini s1hhata kavu§turdugu 
vc ondan sonra da Petrus'un kaymvalidesini s1hhate kavu§turdugu bil
.diriliyor.»3 

Luka incili'nin dordiincii babmda ise : ((ilk olarak Petrus'un ka
ymvalidesi, ondan sonra sag.r ve dilsizi §ifaya kavu§turdugu ve ondan 
sonra yiizba§Imn kolesini s1hhata kavu§turdugu» yazthd1r.4 :Bunlardan 
biri yaJ?.h§tlr. 

6 - Yuhanna incili'nin birinci babmda : «Yahudiler Yahya Pey
gamber'e kendisinin kim oldugunu sormak i~_;in Levili birka~_; ki§iyi 
gonderdiler. Onlar da Yahya (a.s.)'ya sen ilya mtsm? dediler. Hz. 
Yahya da ben ilya degilim» dedigi bildiriliyor.5 

Matta incili'nin onbirinci babmda ise : <<Eger siz kabul etmek is
terseniz, gelmesini beklediginiz ilya, i§te budur.» 6 denilmektedir. Ve 
yine aym incilin onyedinci babmda : «:Yazicilar, niye i1ya'nm once 
gelmesi laz1m geldigi sorusunu Hz. isa'ya sordular. Hz. isa onlara, 
"once ilya gelecek ve her §eyi reddedecektir" dedi. Ben ohlara dedim 
ki, muhakkak ilya gelmi§tir. Fakat onlar ilya'Yl bilemediler. Her is
tediklerini onun vas1tastyla yapt1lar. insan oglu yakmda onlar~an ~_;ok 
act ~_;ekecektir. isa'mn kendilerine vaftizci Yahya i~_;in soyledigini §a
kirdler o zaman anladllar.» denilmektedir.7 Bu ifadelerden, gelmesi 

<P Markos, XI, 27. 
(2) Matta, XI, 23 - 24. 
(3) Matta, Vlll, 1- 17. 
(4) Luka, IV, 31- 42. 
(5) Yuhanna, I, 19- 21. 
(6) Matta, XI, 14. 
(7) Matta, xvn. 10 - 13. 
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va'd buyurulan ilya.'mn Yahya (a.s.) oldugu anla§Ilmaktadir : 0 za
man isa ve Yahya (a.s.)'nm sozleri birbirine uymuyor demektir. 

7 - Matta incili'nin yirminci babmda Hz. isa'nm Eriha'dan c;Ik
tiklan zaman yol uzerinde oturan iki a'maya rastlad1g1 ve bunlan kor
lukten kurtard1g1 belirtilirken, 1 Markos incili'nin otuzuncu babmda Hz. 
isa'nm yolda Bartimeus admda bir kore rastlay1p onu korliikten kur
tardigi bildiriliyor. 2 

8 - Matta incili'nin sekizinci babmda Hz. isa'mn Gadarinilerin 
memleketine ge<;:ince kabirlerinden kalkan iki ki§inin onu kar§Ilad1g1 
ve onlan iyile§tirdigi belirtilir.3 

9 - Matta incili'nin 21. babmda : ((Hz. isa kendi talebelerinden 
iki ;ki§iyi, yavrusuyla beraber bir di§i merkep getirmeleri i<;:in koye 
gonderdi. Onlar da getirdiler. Hz. isa bunlarm uzerine bindin diye va
Zihdlr:' 

Diger ii<;: incil'in ii<;:iinde de : ccOnlan yalmz bir merkep yavrusu 
getirmeleri i<;:in gonderdi ve getirdiklerinde uzerine bindh> diye yazi
hdir. 

10 - Markos incilPnin birinci babmda : ((Hz. Yahya'nm ~ekirge 
ile yaban bah yedigini>> yazar. 5 

Matta incili'nin 11. babmda ise : ((Hz. Yahya'mn yemez ve i~mez>> 
oldugu yaztlld1r. 6 

11 - Markos incili'nin birinci bab1 ile Matta incili'nin dorduncu 
bab1 ve Yuhanna incili'nin birinci bab1 kar§Ila§tmllrsa dine davet ko
nusunda ii<;: noktadan <;:eli§ki goriilur. 

a) Matta ile Markos'a gore Hz. isa Galile denizinin yanmda ge
zerken Petrus ve Andreas, Ya'kub ve Yuhanna'ya rastlar. Onlan dine 
<;agmr. Onlar da Hz. isa'mn bu <;:agnsm1 hemen kabul ederler.7 Yu- , 
hanna ise Hz. isa'mn Urdun nehrinden ge<;:erken rast1ad1g1 ki§iler ara
smda Ya'kub'un bulunmad1g1m bildirir.8 

b) Matta ve Markos incili'nde ise §6yledir : Hz. isa Petrus ile 
Andreas'la Galile denizinde kar§Ila§Ir. Bundan bir sure sonra yine aym 
yerde Ya'kub ile Yuhanna'ya rastlar. Yuhanna tncili ise Ya'kub'tan 
hi<; bahsetmez. 

(1) Matta , XX, 29 - 20. 
(2) Markos , X, 46. 
(3) Matta, VIII, 28 - 29. 
( 4) Matta, XXI, 2 - 4. 
(5) Markos, I , 6. 
(6) Matta, XII, 18. 
(7) Matta , IV, 18; Markos, I , 35 - 40. 
(8) Yuhanna . I, 35 - 42. 
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c) Matta ve Markos : «Hz. isa onlara rastgeldigi vakit onlar; 
bahk ag1 atmak ve bahk aglanm diizeltmekle ugra§Iyorlardi>> der. 

Yuhann~ ise bahk aglarmdan hi~ soz etmez. Hz. isa'mn adm1 ve 
iiniinii Yuhanna ile Andreas Hz. Yahya'dan i§iterek gelmi§lerdir. Pet
rus'a da karde§i delalet etmi§tir, der. 1 

12 - Matta incili'nin dokuzuncu babmda Reis Hz. isa'ya gelerek 
k1z1mn oldiigiinii soyler. 2 Markos incili'nin be§inCi babmda ise Reis 
geldi, k1z1m oliim derecesinde ag1r hastadlr dedi. Bunun iizerine Hz. 
isa ile beraber giderken yolda ba§kanm adamlan gelerek k1zmm ol
diigii haberini verdiler, der.3 

13 - Matta incili'nin onuncu babmda ve Luka incili'nin doku
zuncu babmda Hz. isa'mn Havarileri bir yere gonderirlerken degnek 
almamalanm emrettigi'' yaz1h iken, Markos incili'nde Hz. lsa'nm Ha
varilerin asa ta§Imalanm tabii gordftgft belirtilir.5 

14 - Matta incili'nin ii~iincii babmda : «Hz. isa kendisini vaftiz 
ettirmek iizere Yahya (a.s.) 'a geldi. Yahya (a.s.) kendilerine ya isa, 
ben senden vaftiz olmaya muhta~ iken sizi nas1l vaftiz edebilirim? di
yerek vaftiz etmedi. Sonra Hz. isa vaftiz olup sudan ~1kmca, Hz. lsa'
nm iizerine Ruh'iil- Kudiis giivercin gibi indin deniliyor.6 

Yuhanna incili'nde ise : «Hz. Yahya buyurmu§lar ki, ·ben kendi
lerini bilmezdim fakat Ruh'iil - Kudiis'iin iizerlerine giivercin gibi in
mesiyle anlad1m.>> diye yaz1hd1r.7 

Matta incili'nin onbirinci babmda ise : «Hz. Mesih'in durumu 
ve i§leri Hz. Yahya'mn kulagma gelince ona talebelerinden iki ki§iyi 
gonderip §Oyle sordu : Gelecegi bildiri~en degerli peygamber siz mi
siniz? Yoksa ba§kasm1 m1 bekleyelim?» 8 

Bu ii~ ayetten : 
Birincisinden Yahya'nm «Ruh'iil - Kudiis» inmeden once de Hz. 

isa'y1 bildigi anla§Ihr. 
ikincisinden Hz. isa'Yl once bilmedigi, Ruh'iil - Kudiis indikten 

sonra tamYJp ogrendigi anla§Ihr. 
U~iinciisiinden de : Ne Ruh'iil- Kudiis'iin inmesinden once ne de 

sonra Hz. isa'y1 bilmedigi anla§Ihr. 

(1) Matta, IV, 18; Markos, I , 35 - 40; Yuhanna, I , 35- 42. 
(2) Matta, IX, 18. 
(3) Markos, IX, 21 - 24. 
(4) Matta, X, 12 ; Luka; IX, 3. 
(5} Markos, VI, 8. 
(6) Matta, ill, 13 - 16. 
(7) Yuhanna, I , 32. 
(8) Matta, XI, 2- 3. 
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15 - Yuhanna incili'nin be§inci babmda Hz. isa'nm, «Eger ben 
nefsi:rpe §ehadet edersem, benim §ehadetim dogru degildirn dedigi bil
dirilir. 

Sekizinci babmda ise : «Eger ben nefsim i~in §ehadet edersem, 
benim §ehadetim muhakkak dogrudur.» deniliyor. 1 , 

16 - Matta incili'nin onbe§inci babmda klzmm §ifasm1 dileyen 
kadmm Ken'an'll2 oldugu belirtilirken,3 Markos incili'nin yedinci ba
bmda ise : Bu kadmm Yunanh olup Suriye'li Fenike 1rkmdan oldugu 
belirtilmektedir. 4 

17 - Markos incili'nin yedinci babmda : Hz. isa'nm dilsiz ve sa
gir olan- bir ki§iyi §ifaya kavu§turdugu belirtilirken,5 Matta incili'nin 
onbe§inci babmda ise, «Hz. isa'ya biiyiik kalabahklar gelmi§ ve arala
nnda bulunan kor, topal, dilsiz ve ~ok sakatlan §ifaya kavu§turmu§• 
tur.>> deniliyor.6 

18 - Matta incili'nin yirmialtmc1 babmda, Hz. isa Havarilere : 
ccSizden biriniz beni ele verecektir, dedi. Buntin iizerine biitiin Hava· 
riler iiziildiiler. Herbiri ben miyim ya Rabbi? diye dii§iiniip iiziildiiler. 
0 zaman Hz. isa "Benimle beraber bir tabakta yemek yiyen beni tes
lim edecektir" buyurunca Yahuda : ''Yoksa efendi hazretleri o kimse 
ben miyim" cevabml verdi. Hz. isa da : "Sen kendin soyledin" buyur
du>> denilir.7 

Yuhanna incili'nin onii~iincii babmda ise : «Hz. isa i~inizden bi-
' riniz beni teslim edecektir. Deyince; talebeleri, §a§kmhkla birbirine 

bakt~tllar. Bunun iizerine ' Petrus adh Havari Hz. isa'mn giivenini ka· 
zanmt§ bir havariye sormastm i§aret etti. 0 da sorunca isa cevap ver
di : Lokmayt batmp kendisine verecegim kim ise odur. Ve lokmay1 ba
tirdtktan sonra aldt, iskariyot'lu Simun'un ogfu Yahuda'ya verdi, de
niliyor.8 

19 - Matta incili'nin yirmi altmc1 babmda Hz. isa'nm tutuklan
masi §oyle anlatlhr : ccYehuda, Yahddilere : Ben kimi opersem onu tu
tup yakalaym dedi. Ve onlarla beraber Hz. isa'nm yamna geldi. Se-

(1) Yuhanna, V, 31. 
(2) Yuhanna , VIII, 14. 
(3) Matta, XI, 22. 
(4} Markos, VI, 26. 
(5) Markos, VII, 32. 
(6) Matta, XV, 33. 
(7) Matta, XXVI, 20-25. 
(8) Yuhanna . XIII. 21 - 'Zl. 
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him verdikten sonra kendilerini sayg1 ile optii. Yahudiler Hz. lsa'y1 
yakaladllar. 1 , 

Yuhanna incili'nin on sekizinci babmda ise : dmdi Yahuda asker 
bOliigiinii ve ba~ kahinlerden ve Ferisilerden me'murlan ahp Hz. Isa'
nm huzuruna geldi. Hz. -isa bu kalabah~ goriince dl~an ~·kq> kendi
lerine neyi ve kimi istediklerini sordu. Hepsi bird en : N asuab Isa'y1 de
diler. Hz. isa'yt ele veren Yehuda da onlarla beraber duruyordu. Hz. 
isa Nasua'h isa benim dedi. Bunun iizerine bu kalabahk geriye ~ekilip 
yen~ dii~tii. 

Hz. isa bunlara tekrar : 

"Kimi istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar tekrar : "Nastra'h Isa'yt" 
dediler. Hz. isa : "Ben size oldugumu soylemi§tim. Eger beni anyorsa
mz tutuklamt§ oldugunuz biitiin adamlan sahverin gitsinler." buyur
du. Bunun iizerine Hz. isa'yt yakaladllar,» deniliyor;2 

20 - incillerin incelenmesinden : Hz. !sa Aleyhisselam'm goge 
~tkmcaya kadar ii~ oliiyii dirilttigi anla§1lmaktad1r. 

Bunlardan biri : U~ incilin de yazd1g1 ba§kamn k1z1d1r. !kincisi: 
Luka incili'nin 7. babmda dirilttigini a~lkladlgl oliidiir. U~iinciisii : (Bu 
olay1 yalmz Yuhanna incili ikinci babmda yazar) Azar ismindeki bir 
oliiniin diriltilmesidir. 

21 - Matta incili'nde «Hz. Meryem ile Hz. isa'nm mezarma gider
ler. isa Peygamber mezarmm ta§lm devirerek iizerine oturur ve onlara 
gitmelerini s6yler.» 3 denilfr. · 

Markos incili'nde : «Mezkur iki Meryem ile Salome adh kadm me
zara vardlklarmda mezar ta§Im yere devrilmi§ bulurlar. Mezann ic;ine 
girdiklerinde sag tarafta gen~ ve giizel bir delikanlmm oturmakta ol
dugunu g6riirler.»4 denilir. 

Luka incilinde : «Mezara geldiklerinde mezar ta§lm devrilmi§ bu
lurlar. Mezarm i~ine girdiklerinde isa'nm cesedini goremezler, §a§mp 
kahrlar. ~a§km gozleriyle etrafa bakarlarken beyaz elbiseli iki ki§inin 
ayakta durmakta oldugumi goriirler.» 

22 - Matta incili'nde : 11Melek Hz. isa'nm oliiler arasmdan kalk
tlgml iki hamma haber verince onlar geri dondiiler. Yolda Hz. !sa'y1 
gordiiler. Hz. isa onlara selam verdikten sonra §6yle soyledi: 

. (1) Matta, XXVI, 47 - 51. 
(2) Yuhanna, XVIII, 3- 10. 
(3) ,Matta, XXVIII, 1 - 4. 
(4) Markos, XVI, 1 - 5. 
(5) Luka, XXIV, 10 - 14. 
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«Gidin, karde§lerime haber verin. Galile'ye gitsinler, beni orada 
beklesinler, beni orada gorurler.» 1 denilir. 

Luka incilinde ise : «Uc; kadm o iki adamdan Hz. isa'nm mezar
dan kalktlg1 haberini ahrlar. Hemen geriye donup durumu on bir ki
§iye ve diger butUn ogrencilere bilciirirler. Fakat onlarm hie; biri bu 
habere inanmaz.» 2 denir. 

Yuhanna ise : Hz. isa'nm mezan ba§mda Meryem ile konu§tugu
nu, yazar. 3 

23 - Dort incil (Matta, Markos, Luka, Yuhanna) Petrus'un Hz. 
isa'y1 inkanm anlatlrken sekiz noktadan c;eli§kiye du§mektedirler : 

l ~ Petrus'a : 
- «Sen Hz. isa'mn ogrencilerindensin» diyenler Matta, Markos ve . 

Yuhanna'mn soylediklerine gore iki cariye ile orada bulunan birkac; 
ke§i§ idi. Luka'ya gore bu sozu soyleyenler, iki erkekle bir cariye idi. 

II - Cariye Petrus'la konu§tugu zaman Matta'ya gore, Petrus evin 
avlusunda, Luka'ya gore evin ortasmda, Markos'a gore evin a§aglSln
da, Yuhanna'ya gore, evin ic;erisinde imi§. 

III - Petrus'a sorulan soru her birinde ayn aynd1r. 
IV - Matta, Luka ve Yuhanna'ya gore Petrus uc; kerre inkar 

edince horoz bir defa ottu. Ondan sonra Petrus iki kerre daha inkar 
edince horoz bir kerre daha ottu. 

V - Matta incili'nde Hz. isa Petrus'a : «Horoz otmeden once sen 
behi uc; kez inkar edeceksin» dedigi yaz1hd1r. Luka incilinde ise Hz. isa 
Petrus'a : «Horoz iki kerre otmeden once sen beni uc; kez inkar ede
cek.sin» vaz1hd1r. 

VI - Matta'ya gore : «Ne soyledigini bilmiyorum.>> 
Yuhanna'ya gore : «Hay1r.» 
Luka'ya gore : «Ey hatun ben onu bilmiyorum.» 
Markos'a gore : <<Ne dedigini bilmiyorum.» demi§tir. 
VII - Petrus'a bu sorular sorulurken ayak iistunde duran adam

lar da Markos'a gore : Evin di§ansmda, Luka'ya gore de evin ic;erisinde 
bekliyorlardl. 1 

24 - Dort incil'in uc;unden, Matta, Markos ve Luka incillerin
den : Hz. isa'nm saat altlda c;arm1ha gerildigi anla§Illr~en, Yuhanna 
incilinden Saat altlda Hz. isa'mn Platus'un huzurunda oldugu anla
~lhr. 

0) Matta. xxvm. 8 - 10. 
i2) Luka, XXIV, 32 · 35. 
(3) Yuhanna, XXV, 15. 
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25 - Matta ve Markos; Hz. isa ile beraber as1lan iki h1rs1z ha
yatta iken, Hz. isa ile alay edip onu kotiilermi§ denilirken, Luka'ya 
gore : ((Bu iki h1rs1zdan birisi Hz. isa'y1 kotiiler digeri ona eziyet eder
mi§, bunlar asl11rken Hz. isa'ya : "Sen Allah'ma kavu§unca beni de 
unutma" demi§ler. Hz. isa da : "Sen bugiin benimle beraber cennette 
bulunacaksm" buyurmu§tur.» diye yazll1d1r. 

26 - Luka incili'nin onbirinci babmda : uBu alem yaratllahdan; 
beri, Habil'in diigiin kanmdan Hz. Zekeriya'ya kadar biitiin peygam
be~lerin kanlan Yahudilerden sorulacakbr.>> diye yaz1hd1r. Halbuki : 

Hezekiel kitabmm onsekizinci babmda : «Bir kimse diger bir kim
senin giinah1yle cezalandinlamaz>> yaz1hd1r. 

27 - incil'in birkal$ yerinde isa : «Evlatlar iii$ veya dart gobege 
(ku§aga) kadar kendibaba ve dedelerinin giinahlanyla cezalandmhr.>> 
diye yaz1hd1r. 

28 - Pavlos'un Korintoslu'lara yazd1g1 birinci mektubun onuncu 
babmda : uVe zina da etmeyelim. Nitekim onlar dinlemeyip zina ettik
lerinden bir giinde 23 bin ki§i olmii§tiir.» demektedir. 2 

Tevrat'm Sa}'llar kitabmm yirmibe§inci babmda ise : «Olenlerin 
sa_v1smm 24 bin ki§i oldugu» belirtilmektedir.3 Bu iki ayet arasmda sa
yiCa bin kadar bir fark goriilmektedir ki burilardan birinin yanh§ ol
masl tabiidir. 

29 - ReEullerin i§leri kitabmm yedinci babmda : «Yusuf, adam 
gonderip babas1 Ya'kub ile biitiin akrabalanm (toplam olarak yetmi§ 
be§ ki§iyi) ($ag1rd1» deniyor.4 Buna M1s1r'da bulunan Hz. Yusuf'ia kar
de§i Biinyamin de eklenirse yetmi§ yedi olur. 

Halbuki Tevrat'm Tekvin boliimiiniin 47. babmda : «Ya'kub ile M1-
s1r'a girenlerin toplam1 yetmi§ ki§i idi>l deniyor.5 

Tekvit:J. Kitabmm §erhlerinde ise : «Hz. Ya'kub'un beraberinde (Li
ya) 'nm evladl otuz iki ve (Ziilfa) 'mn evlad1 on alb ve (Ramil) 'in ev
liidl on bir (Belha) 'mn evlad1 yedi ki§i olarak toplam 66 ki§i idi. Hz. 
Yusuf ile iki oglu ve Biinyamin de bu say1ya katllmca yetmi§ olur.» 
diye yaz1hd1r. 

Goriiliiyor ki, Kitab-1 Mukaddes ~eli§kiler ve yanh§hklarla doludur. 
30 - Matta incili'nin be§inci babmda : ccNe mutlu sulh yapicilara, 

t,;iinkii onlar Allah'm oglu diye t,;agnlacaklardu.>, denilirken,5 -aym in-

(l ) Matta, XXVI; Markos, XIV; Luka, XXII ; Yuhanna, XVITI. 
(2) Korintoslulara I. Mektup, X, 8. 
(3) Say1lar, XXV, 9. 
(4) Resullerin i~leri, Vll, 14. 
(5) Tekvin, XLVI, 'P· 
(6) Matta, V, 9. 
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cilin onuncu babmda : ccSiz, beni sulh yapmak if,(in geldi sanmaym, ben 
sulhu koymaga degil klbf,( koymaya geldim.>, deniyor.1 Bu iki sat1r ara
smdaki <;!eli§ki <;!Ok a<;!Iktlr. 

31 - Matta incili'nde : ccYahftda ~endini astn> denilirken,2 Luka 
incilinde : ccY~hftda bir giin yiizii iizerine yere dii~mii~ ve karm yan
larak biitiin bai'Irsaklan dl~an fulayarak olmii~tiir.n deniliyor.3 

Matta incili'nde ise : ccYahftda Hz. isa'Yl Yahftdilere teslim edince 
onlar Hz. isa'nm asllmasma karar vermi~lerdir. Bunun iizerine Yahftda 
pi~man olarak Yahftdilerden aldii'! otuz miskal giimii~ii kendilerine ge
l'iye vermi~, onlar, da o para ile bir tarla satm alnu~lardu., denilmek
tedir. Luka incili'nde ise : ccYahftda Yahftdilerden aldJi'! para ile ken
disine bir tarla satm almi~tln, diye yaz1hd1r. Bunun dogru oldugu ve 
Matta incili'nin de yanll§ oldugu Petrus'un eseriyle ve a§a~da arz edi
lecek U.<;! husus ile anla§Ilacaktlr. 

I ·- Matta incili'nde : Hz. isa'mn asllmasma karar verildigi sira
da Yahuda'nm Oldugu yaz1hdir. Bu tamamiyle yanh§tir. Hz. isa Yahu
diler tarafmdan once o zaman vali bulunan Pilatus'a goturUimU.§tU.r. 

II - Yahuda kilisede almi§ oldugu paray1 (otuz miskal gumu§) 
tekrar geriye vermi§tir, sozu de yanli§tir. <;unku o s1rada hepsi de va
Jinin yamnda idiler. Ve oml. durumu a<;!Ikllyorlardi. 

III - Yahuda'mn olumu; Hz. isa'nm esir edildigi gecenin saba
hmda olmu§tur. Bu kadar az bir zaman i<;!inde pi§man olmas1 uzak bir 
ihtimaldir. <;unku, kendisi Hz. isa'Yl Yahudilere teslim ederken onlar 
tarafmdan as1lacagmi da pekala biliyordu. Bu kadar az bir zaman zar
fmda Yahuda'nm pi§man olmas1 ve kendini oldurmesi hi<;!bir zaman 
kabul edilemez. 

32 - Markos incili'nin altmc1 babmda : «Kral Hirodes Hz. Yah
ya'yi sever ve ona <;!Ok guvenirdi. Onun sozlerini dinler ve yapard1. An
cak Hirodias'm kizmi memnun etmek i<;!in ona zulm etmi§ti» denilir-
ken;' . 

Luka incili'nin U.<;!U.ncu babmda : ((Kral Hirodes Hz. Yahya'ya Hi
rodias'm hatm i<;!in i§kence yapmad1. Fakat kendi hevay1 nefsi i~in 

ona zulum etti: <;unku i§lemekte oldugu kotUIU.klerden dolay1 ondan 
ho§nut olamazdi,» denilmektedir.5 

(1) Matta, X, 34 - 35. 
(2) Matta, XXVII, 5. 
(3) Luka, XXII, 47. 
( 4) Kadtoz, VI, 20 - 29. 
(5) Luka , III, 18 - 20. 
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33 - Matta incili'nin 26., Markos incili'nin 14., Yuhanna !ncili'
nin 12. bablan incelenirse Hz. isa'nm iizerine mermer bir kapla yag 
doken kadmm hikayesi konusunda be§ noktadan c;eli§ki goze c;arpar. · 

a) Markos, bu olaym Hamursuz'dan iki gun once, Yuhanna ise, 
bu olaym Hamursuz'dan altl gun once oldugunu yazar. 

Matta incili ise, gun hakkmda bir §ey yazmaz. 

b) Matta ile Markos bu olaym dinsiz Simon'un evinde Yuhanna 
ise Hz. Meryem'in evinde cereyan ettigini yazar. 

c) Matta ile Markos, kadmm yag kabm1 Hz. isa'mn ba§ma dok-
ttigunu yazar. · 

d) Kadmm bu davram§ma kar§I gelmek isteyenlerin Markos'a 
gore orada. bulunanlardan bir ka<;I oldugu, Matta'ya gore Hz. !sa'nm 
ogrencileri oldugu, Yuhanna'ya gore de yalmz Yuhanna oldugu yazl
lldn. 

e) Yagm degeri hakkmda da c;eli§kiler vard1r. Yuhanna uc; yuz 
altm degerinde oldugunu, Markos mubalaga ederek uc; yuz altmdan 
daha fazla degerde oldugunu, Matta ise, sadece c;ok degerli oldugunu 
yazar. 1 Dikkatli okunmad1g1 takdirde bu olaym iki defa cereyan ettigi 
samllr. Bu olay bir defa olmu§tur. Birbiriyle c;eli§en yaz1lar bu basit 
olay1 bile ic;inden <;Ikllmaz duruma sokmu§tur. 

34 - Matta incili'nin dordi.incu babmda : «Sonra iblis onu mu
kaddes ~ehre abp orada heykelin yanma b1rakt1. Ondan sonra onu ga
yet yiiksek bir daga <;1kard1. Hz. isa Galile tarafmdan doniip Nasua'yt 
buakti deniz k1y1smda olan Kefernahum'a gelerek orada oturdu.» diye 
yaz1lld1r. 2 

Luka incilinin dorduncu babmda ise : <<Sonra iblis onu yiiksek bir 
daga <;Ikardt. Sonra Or§elim (Kudus) 'e gotiirdii. Ve mabedin yamna bi
rakti. Sonra Hz. isa Galile'ye dondii ve orada toplumun yeti§tirilme
siyle ugra~ti. En sonra terbiye gordiigii yere Nasua'ya geldin diye ya
Zlhdlr.3 Bu iki ifade birbirini tutmuyor. 

35 - Matta incilinin sekizinci babmda : «Bir yiizba§I bizzat ge
lerek. hasta olan kolesinin §ifa bulmas1 i<;in Hz. isa'ya yalvard1 ve ~oy
le dedi: 

"Efendim, sizin gibi yiiksek bir biiyiigiin evimin dammm altma 
girmesine gonliim raz1 olmaz. ~iinkii, ben buna h1Yik degilim, bir dua 
buyurun da kolem s1hhatma kavu§sun" diye niyaz etti. Hz. lsa ona : 

(l) Matta, XXVI, 6- 13; Markos, XIV, 3- 9; Yuhanna, XII, 3- 11. 
(2) Matta, IV, 1 - 14. 
(3) Luka, IV, 1 - 16. 
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"Sen inancma sebatkar ol ve git," tavsiyesinde bulundu. 0 saatte 
kolesinin §ifa buldugu goriildii.n deniyor. 1 

• • -

Luka :incili'nin yedinci babmda ise; ad1 ge<;en yiizba§l Hz. tsa'nm 
huzuruna kesin olarak gelmemi§tili. Bir tak1m Yahudi ihtiyarlarim 
gondermi§tir. Hz. :isa o ihtiyarlarla beraber yola <;Ikarak yiizba§mm 
evinin yolunu tutmu§tur. Evine yakla§mca o yiizba§l kendi yakmla
nyla birlikte Hz. :isa'mn hilzuruna <;Ikarak, 

uEfendim rica ederim zahmet buyurma ben sizin · evimin damma 
girmenize layik degilim, bunun i~in huzurunuza da gelmeye kendi nef
simi laytk bulmadtm ve gelemedim. Bir giizel soz buyurun ki bizim 
kole §ifa bulsun, diye niyaz eyledi. Hz. isa da onu ovdii. Hz. isa'yt ya
kmlanna gelenler yiizba§mm evine girdiklerinde koleyi sthhate kavU§· 
mu§ buldular>> diye yaz1hd1r. Goriiliiyor ki, her iki ifade birbirinden 
farkhd1r. 2 

36 - Luka :incili'nin ondordiincii bab1hda Hz. isa'mn : ''Bana ge
lenlerden, ana ve babasma, evlatlanna ve e§lerine, karde§ ve ktz kar
de§lerine ve hatta kendi nefsine bugz ve dii§manbk etmeyen bana og
rencilik yapmaz, miirid olamaz.)) dedig~ belirtilir.3 

Ana, babaya ve herkese di.i§manhgl bir peygamber emretmez. Ay
nca aym incil'in be§inci babmda Hz. isa'mn Yahudilere §Oyle dedigi 
nakledilir : uAllahii Teala hazretleri anne ve babaya biiyiik bir yumu
~akhk ve giizellik ile konu§maYI emretmi§tir. Her kim bu kutsal emre 
ayktn olarak ana ve babasma soverse hemen mahvolur.>> Bu iki ayet 
bfrbirini nakzetmektedir .. 

I§te gerek Yahudilerce, gerekse H1ristiyanlarca kutsal say1lan Ahd-i 
.Atlk (eski Ahid = !'Ancien Testament) ve Ahd-i Cedid (yeni Ahid = le 
Nouveau Testament) kitablanm ihtiva eden Mukaddes Kitabm <;eli§
kileri~cteh baz1 ornekler. Bunlar da gosteriyor ki bu kitaplar tahrif 
edili'ni§tir. 4 

(1) Matta, vm. 5 - 10. 
(2) Luka, VII, 2 · 10. 
(3) Luka, XIV, 21. 
(4) Daha geni~ bilgi icin bakm1z; Rahmetullah Delhi el-Hindi, izhar iil-Hakk, Turkce 

cev. Orner Fehmi, Nuzhet Efendiler, yeni harflerle basklSl. 1st. 1972. 
Hrristiyanhk Uzerine Konferanslar, Prof. M. Ebu Zehra , Cev. Akif Nuri, Istan

bul, 1978. 
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D) KUR'AN VE KiTAB-1 MUKADDES 

Genellikle miiste§rikler ve diger Batl'h bilginler Kur'an-1 Kerim 
ile Kitab-1 Mukaddes arasmda baz1 benzerlikler bulundugunu ve Ki
tab-1 Mukaddes'in Kur'an-1 Kerim'den tarih bak1mmdan once olmas1 
nedeniyle, Kur'an'm onu kopya ettigini soylemektedirler. Hatta bazl
lan daha da ileri giderek, islam dininin «Yahudi dininin hiilasa edil
mi§ bir §ekli ve degi§ik bir tarzdaki tekran oldugun 1nu belirtmektedir
ler. Boylece Bat1hlar, kendi dinlerini biitiin diger dinlerle mukayese 
ettikleri halde islamiyet ile mukayeseye dahi yana§mamaktadular. 

islam bak1mmdan bu mesele pek de biiyiik bir onem ifade etmez. 
Zira islam, kendisinin yeniden ortaya <;1km1§ bir din oldugunu savun
maz. islam'a gore Kur'an'da . zikri ge<;en ve biiyiik <;ogunlugu Yahudi 
kokenli olan peygamberlerin getirmi§ oldugu biitiin dinler aslmda ls
JH.m'du. Bir bayrak yan§l gibi Hz. Adem'den Hatem'iil- Enbiya Mu
hammed Mustafa (s.a.) 'ya kadar tiim peygamberler esasta aym ger
c;egi getirmi§lerdir. Elden ele devredilen bu me§'alenin ash degi§me
rni~ ancak, zamamn §artlarma gore baz1 detaylan degi§mio§tir. Fakat 
hepsinin de ad1 lslam'd1r ve hepsi de tevhid akidesini getirmi§lerdir. 

Nihayet son peygamber gelmi§ ve diger peygamberlerin getirmi§ 
oldugu §eriati tamamlam1§tlr. Boylece peygamberlik miiessesesi son 
bulmu§tUr. Bu peygamberin getirdigi Kitab-1 Miibin de kendinden once 
ge<;:en peygamberlerin getirdigi kitaplan esasta dogrulaylCl olarak gel
mi~tir. Bilhassa tarihi s1ra bak1mmdan ondan once olan ve bugiin Ki
tab-1 Mukaddes ad1 altmda ikisi birle§tirilmi§ olan Tevrat ve !ncil'i 
tasdik ve tashih edici olarak gelmi§tir. Onlar insanlar tarafmdan tah· 
rif edilmi§ ve ger<;ek hiikiimleri degi§tirilmi§tir. Allah Teala onlarda 
bulunan ana esaslan da ihtiva eden ve onlan tamamlayan Kur'an 1 

Kerim'i gondermi§tir. Oyleyse Kur'an'da bulunan baz1 hukiimlerin ve 
i.fadelerin benzerinin Kutsal Kitap'ta da bulunmasmm, islam nokta-i 
nazanndan garipsenecek hic;bir yam yoktur. Batlhlar bu <;ok a<;Ik ger
c;egi ellerine f1rsat dii§mii§ gibi degerlendirerek, Kur'an'm aleyhinde 
kullanmaya c;ah§Irlarken, miisliiman din bilginleri, Tevrat ve incil'de, 
c;ok kii<;iik par<;alar halinde de olsa ilahi metinden boliimler kalml§ 

(1) s. Freud. Musa ve Tcktanncthk. 101. 
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alabilecegi ihtimalii).i gozoniine alarak, Mukaddes Kitab'I kiit;iiltiicti . . 
davram§lan yasaklami§lar, ona saygisizhk etmemeyi ogtitlemi§lerdir. 

Bu t;ak at;Ik ve anla§Ilmasi kalay gert;egi Kur'an-1 Kerim defeat 
ile tekrarlar : · 

ttAllah'm 'izniyle . onu, kendisinden oncekileri tasdik edici olarak 
sana hak ile indirdi. 0, Tevrat'1 ve incil'i de indirmi~tir.>> (Al-i im
ran, 3). 

ttVe · benden once gelen Tevrat'1 tasdik edici olarak ... » (Al-i lmran, 
50) : 

((Onlann izi iizerine arkalanndan Meryem oglu isa'y1, ondan one~ 
gelmi~ olan Tevrat'1 dogrulayici olarak gonderdik. Ona yol gosterici, 
aydmlatici olan ve oniinde bulunan Tevrat'I tasdik eden incil'i, miit
takilere hidayet ve ogiit olarak indirdik.» (Maide, 46) . 

ttKur'an'I da once gelen . kitab1 tasdik edici \'e ~ahid olarak ger
t;ekten sana indirdik.» (Maide, 48). 

ttMeryem oglu isa, ey israilogullan, ben dogrusu, benden once gel
mi§ olan Tevrat'I dogrulayan ve benden sonra gelecek, ad1 Ahmed olan 
bir peygamberi miijdeleyen, Allah'm size gonderilmi~ bir peygamberi
yim, demi~ti.» (Saf, 6) . , 

islamiyet kendi metafizik sistemini akli, bilhassa daha saglam ve 
bir manada daha manevi bir §ekilde in§a etmi§tir. Gert;ekte ibrani ve
sikalan synecretisme (karmakan§Ikhk) sanucu alan bir nevi antrapJ
marfizm aksettirmektedir. 

Bu antrapamarfizm, Tekvin kitabmda anlatilan Ya'kub'un rii'ya
smda ayan beyan bellidir : <rSanra ebedi varhk merdiveninin tepesin
de ana goriindii ve dedi : Ben Allah'Im, ibrahim'in Allah'I. .. l l (Kitab-I . 

· Mukaddes, Tekvin, XXVII, 13). 

Diger taraftan, hahamlarm ogrettikleri; ibrahim'e verilmi§ bir 
vade ve Ya'kub'un imtiyazh alarak se9ilmi§ almasma istinaden tama
men 1rkt;1 bir din sisteminden ibaretti. Allah, bu sistemde hemen he
men millile§tirilmi§ti. Bunun i9indir ki zaten, Tevrat'ta, Amos'tan Tes
niye'ye kadar, peygamberlik hareketi bu inhisarc1 anlayi§a kar§I canh 
bir reaksiyandan ibarettir. Bu seriden gelmi§ biitiin peygamberler Ye
remya gibi cihan§iimul Allah fikrini ikame etmek it;in gayret sarfet
mi§lerdir. 

H1ristiyan dii§iincesi ise, kendi yoniinden, <<Ya§ayan Tann'dan oldu 
insan)) farmiiltinii vaz'ederek, iiluhiyyete be§eri bir veche vermi§tir. 

Bu farmiilden dagan hiristiyan tefsiri, miisliimanlardan alarak 
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kulland1g1 Aristo mantlgmm da yard1rmyla, teslise istinad eden bir 
teolojik sistem bina etmi§tir. 

Halbuki iSlam -dii§iincesi bir hamlede vahdaniyetc;i dii§iincenin §a
hikasma ula§mi§tir : «Allah tek'tir. 4lemlerin Rabbi'dir. Bir kavme 
veya topluluga tahsis edilemez.» 

Boylece, tamamen a§ikar ve kat'i bir §ekilde de hem yahudiligin 
inhisarc1hg1 ve hem de hiristiyanhgm teslisi, §irki iptal edilmi§ ol
maktadir. 

Dart ayetli bir sure'de islam'm metafizik gorii§ii biitiin vuzuhuyla 
a<;Iklanmi§tlr : ' 

ceDe ki : 0 Allah bir tektir. 
Allah'tu, Samed'dir. 
DogurmamJ§tir, dogurulmami§tlr. 
Hi~ bir §ey O'na denk degildir.>> (ihlas, 1- 4). 

Bu surede, islam'm hususi gorii§iiniin temel c;izgisi ayan beyan 
belli olmaktad1r : Allah'a ortak ko§mak ve Allah'a be§eri bir mahiyyet 
izafe etmek, gibi davram§lann §iddetli reddi. 

Vahdaniyetc;i gorii§ bu surenin ruhunda ve kelimelerinde tiitmek 
tedir. 

Her haliikarda, teolojik incelemeler ic;in g~rekli doktrinal temel 
· apac;1k bir §ekilde ve islami c;evrelerde inki§af ederek, Saint Thomas 

d'Aquin ile Hiristiyanhk alemine ve Maimonides ile Yahudilige intikal 
etmek _iizere vaz'edilmi§ bulunmaktadir. 

Kur'ani temele istinad eden bir din felsefesi, monoteist kiiltiirii 
istila etmi§tir. 0 kadar ki, Albigois hareketinden reforma kadar Hris
tiyan dii§iincesinin sonraki dalgalam§lan ne noktaya kadar ve ne mik
.tarda, vas1tah veya vas1tas1z bir §ekilde Kur'an metafiziginden miil
hem olm~itdigmi kestirme~ c;ok giic;tiir. 

Yahudi- Hristiyan diinyasmda, dini mes'elenin tekamiiliine Kur'
ani anlayi§m getirdigini ve bunun tamamen kendine has :vasf1m bil
mezlikten gelmek bir bedaheti inkardan ba§ka bir §ey degildir. Hatta 
bu islami kaynaktan fi§kirmi§ teolojik neticelerin bedihi varhgm1 da
inkar demektir. Papaz R. P. G. Thery ile beraber: 

- (Peygamber, mantlk ve akhn dini mes'elenin tetkikinde kulla
mlmasmi kaideten men'etmi§tir .. . Allah'm varhg1 isbat edilemez ... ic;
tihad yahut akhn diirtiisii Ku:r'an-1 Kerim'in asli direktiflerine miida
hale edemez .. . ) 1 demek ise, islami bir mes'elede hristiyani anlayi§la 

(1) islam Felsefesi ve Frans1z Kiiltiirii Uzerinde Bir Deneme, R. P. G. Thery, Paris 
Katolik Enstitiisii Profesorii, s. , 25. 
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muhakeme yti.rti.tmekten ba§ka bir §ey degildir. Malesef bu davranH] 
epeyce ah§Ilan bir haldir. Birc:;ok etti.dlerde ve Prof. Guignebert'te ol
dugu gibi. Bu zat Yahudi- Hristiyan dogmasmm nas1l te§ekkti.l ettigi 
belirli unsurlanyla tetkik edilirken hie:; beklenilmeyen bir tarzda is
lam Dogmasmm tekamti.lti. hakkmda netice 91karmak gibi enteresan 
bir ta v1r gostermi§tir. 1 

· Ruhun bekas1, monoteist kti.ltti.rti.n bu temel mefhumu, birc:;ok man
tiki sonw;lar vermi§tir : Dti.nyamn sonu, hukum gunu, cennet, cehen
nem. 

ilk planda, dunyevi hayatm planlanmasm1 one alan, ibrani dini 
kaynaklarmln bu konuda ancak zay1f bir l§lk getirdigi soylenebilir. 

incil ise bilhassa «Tanrmm Kralhg1)) mefhumu uzerinde ISrar ede
rek bu konuyu daha c:;ok aydmlatmi§tlr. Zaten Monoteist bir muhite 
c:;evrik bir tedristir bu. 

Kur'an ise bu konuya c:;arplCl bir manzara kazand1rm1§t1r : 

Ruhun son maceras1 Kur'an'da kalplere i§leyen bir uslupla ve do
kunakh bir heyecanla anlatllmi§tlr. Kur'an'm bu konuda c:;izdigi man
zaralar o kadar te'sirli ve parlaktlr ki, bugun bile insan ruhunun, bu 
belagat kar§Ismda kay1ts1z kalmas1 imkans1zd1r. Kur'an'da anlat1lan 
ahiret manzaralan, yakalayici ve kavray1c1 bir gen;;ekten ba§ka bir §ey 
degildir. ~ah1slar konU§Ur ve hareket eder. Melekler ve §eytan, salih
ler ve gunahkarlar, en kuc:;ti.k bir psikolojik teferruat1 ihmal etmeyen 
ve hti.kti.m gununun azametine en kuc:;ti.k golge dti.§ti.rmeyen bir ger
c:;ekligin ic:;indedirler. 

Bu tabloda zaman bjle geni§le§mi§, degi§mi§tir. Ahiret gunu, dun
yanm «elli bin senesine bedel» bir son gundur. Ve, o son gunun dram1 
bir taraftan baz1lannm saadete ve baz1larmm da cezaya ula§malany
la neticelenir. 

Bu art1k, suc:;lularm da, kurtulmu§larm da ebedi hayat1d1r. 
Kur'an'm birc:;ok surelerinde anlatllan qu panorama kadar canll 

ve renkli bir ba§ka panoramadan bahsetmek §Oyle dursun, benzerin
den bile soz edilemez. 

Bu o panoramachr ki, Maarri'nin Risalet el-Gufram'm ve oradan 
da Dante'nin me§hur eserini hem de altl as1r sonra te'siri altma al
mi§tlr.2 

Tevrat'm Tekvin kitabmda, §Oyle bir yaratlll§ emrine rastlanz: 
<iVe Allah dedi; l§lk olsun ve l§lk oldu.)) 

(1) Guignebert .Dogmamn Tekamiilii •. 
(2) Asin Palacios'un. R. P. G. Thery tarafmdan zikredilen .lliihi Komedi.de tslami ahi· 

reti n izleri . 
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Bu tarz bize Kur'an'daki «kiin fe yekun1u ~ok esash bir surette 
hatirlatmaktad1r. i§te ~arp1c1 bir benzerlik. 

Bununla beraber Kur'an-1 Kerim, hilkati ifade eden emirle bera
ber, O'nun vetiresini, safahatml. da dikkatimize sunmu§tur. 

i§te once maddenin ba§lang1~taki birligi : 
ccGoklerle yer biti~ik bir halde iken, onlan birbirinden yanp ayu-

chjbmlzt ... n (Enbiya, 30). 
Sonra maddenin ba§langi~taki hali : 
"Sonra goge yoneldi ki o duman halindeydi.» (Fussilet, 11) . 
Sonra, Allah, her y1ld1za kendi mahrek ve gayesini takdir ettl ve 

boylece tnaddeyi fezada taksim ve tevzi ettigi gibi, maddeyi idare ede
eek olan fizik kanunlarm1 da yaratt1 ... 

Sonra biyolojik vakut .. . 
"Her canh ~eyi sudan yarattik.>> (Enbiya, 30). 

Diger bir~ok hususlar Kur'an-1 Kerim'in ~izdigi bu tekvin tablo
sunu, yaratlh§ panoramasm1 tamamlar. 

Bununla beraber her haliikarda, ba§lang1~taki yaratlc1 fiil §ifahi
dir, yani bir sozden ibarettir (Kiin) ve bu durum, zihinlerinin yap1s1 
Lavoistierin me§hur; «Hi~ bir §ey var iken yok olmaz, hi~ bir §ey yak
tan var olmazn prensibine istinad eden kimseler i~in §a§Irtlcidir. 

Yoktan ancak yok ~1kabilir. Bununla beraber, dikkatli bir dii§iin- . 
ce, hiir bir mantlk siizgeci ortaya koyar ki ak1l ile «kiin fe yekunn for
mUlti arasmda herhangi bir uyu§mazhk mevcud degildir. 

Gen;ekten, hi~ bir fani, yaratlh§ hakkmda tecriibe ile desteklen
mi§ bir izahta bulunamaz. Dinde ise hi~ olmazsa sadece Allah Tekvin 
s1rnm «Kiin» emrine irca · etmi§ bulunmaktad1r. Boylece hi~ olmazsa 
fanilerin bilemiyecegi anlatllmi§ bulunmaktadtr. 

. ' 

Acaba a ~riori olarak dii§iiniiliirse, bu mefhumda ~iisbet ilim dl§l 
bir §ey bulunabilir mi? 

Geni§ manas1yla varhgm kendisi olup, her §eyi s1rtlayan madde, 
son bir tahlilde acaba neye donti§tir, bu suale fizik~ilerin cevab1 §Udur : 
Enerji'ye. Yani madde enerji'nin bir §eklidir. 

0 halde soztin kendisi de bizzat bir enerji degil midir? Hem de 
kemaliyle ve hakk1yla enerji. <;tinkti yaratic1. 

0 halde maddeye btittiniiyle doguiucu bir «Ktinn emrinin basit bir 
. istihalesi goztiyle baki:Q.ak bir hak degil mi? 

Gayr-i dini ahlak, abesten korunmak i~in, insamn hareketlerini 

(1) .o·nun emri, bir §eyi murad edince sadece ona, "ol" demektir. 0 da hemen oluve
rir .• (Yasin, 82) . 

Tefsir, C. I, F. 18 
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dogrudan dogruya §ahsi menfaat esasma baglar. Laik sistemin temeH 
budur. 

Muhakkak ki §ahsi menfaat monoteist ahlakta da hesaba katil
mi§ buiunmaktad1r. Fakat ~ok altruist bir tarzda. Gerc,;ekten bu sis
temde fert ic,;in bir menfaatten c,;ok liyakat ve meziyet ongoriilmektedir. 

Bu liyakat konusunda Tevrat'm ilk be§ kitab1, be§eri ahlakm ilk 
kaideleri olmak iizere on emirlik bir formiil vaz'etmi§tir. incil ise bu 
sahadaki direktiflerini «Dagdaki Vaaz»'da ac,;Iklamt§tlr. 

On emir sadece bir kotiiliikten kac,;mma tavsiyesidir. incil'in tav
siyesi ise kotiiliige mukabele bile etmemektir. 

Monoteist ahl~km tamamlaytciSI Kur'an-1 Kerim ise biitiin diger
lerinden kendisini ay1rt eden miisbet bir yeni prensiple ortaya ~1kar : 
Kotiiliikle sava§. O'nun islam ahlak1 saliklerine hitabt §oyledir : ccSiz 
iusanlar it;in t;dmnlmi~ iimmetlerin en hayi.rhsiSimz. Hayn emreder, 
kotiiliikten nehy edersiniz.)) (Ai-i imran, 110). 

Bir ba§ka nokta-i nazardan da Kur'an, vahdaniyyet~i ahlakm te
meli olan miikatat mefhumunu yeniden te'sis etmi§tir. Prof. A. Lodse'a 
gore Yahudilikte ferdin dini k1ymetinin kendini gosterebilmesi ic,;in He
zekieli beklemek laztm gelmi§tir. O'na gelinceye kadar, vazife biitiin 
ahlaki neticeleriyle beraber Yahova'mn giiniinii, yani diinyevi zaferle 
miikafatlandmlacagt am bekleyen millete terettiip etmektedir, ferd
lere degil. 

incil ise bilakis, ahJaki Allah'm kralhgma erteliyerek bir nevi ahi
ret ahlak1 vaz'etmi§tir ki, tamamen ferdidir. 

Halbuki, oyle goriilmektedir ki Kur'an'm ahlak sistemi, hem fer
din ahlaki degeri iizerinde teessiis etmi§, hem de diinyevi cemiyetin 
kaderi iizerine. 

Fert ic,;in mevzubahis liyakat, son hiikiim giiniinde miikafatlandt
nhr. Kur'an'm ferde, fert olarak verdigi deger §U ayette apac,;tk zahir
dir: 

ccYaratt1g.mi benimle yalmz buak.>> (Miiddessir, 1) . 

Cemiyetler ic,;inse, miikatat veya miicazat ahirete kalmadan direkt 
olarak verilmektedir. Tarihin derinliklerine bakmak kafidir. Bunun 
ic;-in Kur'an bizi s1k s1k harap olmu§ millet ve medeniyetlerin harabe
lerini tefekkiire davet eder . 

. «De ki, yeryiiziinii gezip dola~m, sonra da bakm ki, peygamberleri 
yalanlayanlann sonu ne olmu§tur?)) (En'am, 11). 

Ve Kur'an bir diger ayette, o milletlerin iizerinde §iddetle dur
maktadtr: 
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ccOnlar kendilerinden once nice milletleri nasll mahvettigimizi dii
~iinmezler mi? Hem o milletler kendilerinden de daha c;ok kuvvetli idi
ler.>~ (En'am, 6). 

Musa (a.s.) §eriat1 yeni dogan vahdaniyyet~i bir cemiyetin kaide
lerini va'z etmeyi ve putperest bir muhitte kaybolmu§ olan fertler ara
smdaki rab1talan yeniden canland1rmayi ve takviye etmeyi hedef al
mi§ ve gaye edinmi§ti. Bu sebeple de, onun §eriatinde sosyolojik mes'e
leler daha ~ok israil kavmi ~evresinde mutalaa edilmi§, dar tutulmu§
tur. 

incil'deki sevgi ve a§k prensibi ise bu ~er~eveyi biraz a§arak ya
bancilara da ula§mi§tlr. 

Kur'an-1 Kerim ise, mes'eleyi insanhk ~apmda olmak U.zere met
nine ge~irmi§tir : 

ccHer kim, bir kimseyi bir kimseye veya y~ryiiziinde bozgunculuga 
kar~Ihk olmadan oldiiriirse biitiin insanlan oldiirmii~ gibi olur. Kim de 
onu diri bnalnrsa biitiin insanlan diriltmi~ gibidir.>> (Maide, 32). 

Bu umumi prensibin §ayan-I dikkat neticelerinden birisi de, dun
yada ilk defa olmak uzere «kolelik» muessesesinin ele almmas1 olmu§
tur. E~ki cemiyetlerde temel faaliyetlerden birisini te§kil eden «Koleci»
ligin ilgas1 i~in ilk kademe esirlerin teker teker serbest b1rak1lmasma 
ugra§1lmas1 idi. Nitekim, Kur'an-1 Kerim kale azad edilmesini, umumi 
bir ahlaki kaide ve hele baz1 ku~iik giinahlardan tevbe edilebilmesi 
i<;in bir on §art olarak va'z etmi§tir. 

Bu noktada dahi Kur'an'm eski mukaddes kitabl~rla mU.§terek ta
raf1 gaze ~arpmaktad1r. Ayni derecede goze ~arpan bir diger husus ise 
kendisine has ~imas1d1r ki hi~ bir eski mukaddes kitapta mevcud de 
gildir. 1 

Bu durumda Kur'an-1 Kerim; Tevrat ve incil'in kopyas1 olabilir 
mi? Kur'an ile Tevrat ve incil'in arasmda benzerlikler oldugunu Kur'
an yalanlam1yor. Aksine kendisinin Tevrat ve incil'in devam1 oldugu
nu, onlarm. tahrif edildigini belirtiyor. 2 

Ne var ki baz1 muste§rikler, bu konuyu da Kur'an'm aleyhinde bir 
delil olarak kullanmi§lar ve buradan giiya Kur'an'm Tevrat'm kopyas1 
oldugu sonucunu ~1karmaya ~ah§mi§lardir. Bu hususta Malik Binnebi 
§6yle · diyor : 

Bu iki anlati§m arasmda her ne kadar buyuk farklar var ise de, 
benzerlikler yine de a§ikardlr ve her devirde muhtelif tenkidi miila-
hazalara yol a~ml§tlr. ' 

(1) . Malik Binnebi, el-Zahiret el-Kur'aniyye, 240 - 250. 
(2) Mesela ba~~mz ; Bakara, 41, 91 , 97; Al-i tmran, 3, 39, 50; Maide, 46; Saf, 6. 
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Bu tenkidi miilahazalar iki nokta-i nazarda hiilasalandmlabilir : 
I -- Peygamber, gayri§uuri olarak dehasma sindirdigi vahdaniyet

c;i dii§i.incenin bilmeksizin telkini altmda kalmak suretiyle, O'nu ayet 
kahbma dokmii§tiir. 

II - Peygamber, ilerde Kur'an-1 Kerim'i meydana getirebilmek 
i.~in, Yahudi- Hristiyan kaynaklanm §Uurlu olarak, dogrudan dogruya 
ve §ahsen incelemi§tir. 

i§te ortaya konulan vahim ve garip id<;iialar. 
Dogru neticeye varabilmek i~in, her iki iddiay1 da, hem tarihi a~l

dan ve hem de psikolojik bak1mdan incelemek gerekir. 

. Tabiidir ki, bu incelemeleri yapabilmek i~in de, ikinci Boliimde i§
ledigimiz Hz. Muhammed (a.s.) 'in benligine ait nokta ve neticeleri ha
tlrlamak li.izumlu olacaktlr. 

Birinci iddiamn tedkiki : 
Bu iddia iki par~aya boliinebilir. a) Cahiliyet devri muhitinde, 

Yahudi- Hristiyan te'sirinin varhg1. b) Bu te'sirin Kur'an ayeti ha
line gelebiJme tarz1. 

Bir def'a Kur'an oncesi Arap muhitinde boyle bir Yahudi- Hristi
yfln te'sirinin izlerini ortaya ~Ikarabilmek gayesiyle yapllml§ biitiin c;a
h§malar miisbet bir netice vermekten mahrum kalm1§lard1r. 

Bu muhit, gerek folklorunda, gerek edebiyatmda, tam bir okuma 
yazma bilmezlik belirtmekteydi. 

ccBoylece, size, aramzdan bir Peygamber gonderdik ki, size daha 
once bilmedig"iniz kitab1 ve hikmeti ogretsin.>> (Bakara, 152) diyen 
Kur'an'm tabiriyle UMMi bir muhitti bu. 

Bu devre ait yaz1h vesikalar c;ok azd1r. 0 devrin dii§iincesi de 
folkloru gibi as1rlar boyunca islam edebiyat ve ilmine intikal edecek 
~ifahi an'aneler halinde mahfUzdur. 

Demek ki, cahiliyet devrine ait tek miinaka§aSlZ kaynak Kur'an'-
d1r. 

Kur'an ise, bize cahiliyet devrinde yaygm bir vahdaniyetc;i kiil
tiiriin mevcudiyetinden haber vermemek hususunda, §ifahi an'aneyle 
miittefiktir. Kur'an bilakis bir c;ok defalar, Kur'an oncesi devirdeki, 
dini dii§iincenin tesirsizligine i§aret etmektedir. 

Gerc;ekten Kur'an, bizzat Peygambere seslenerek : «Araplara, hik
met ve kitap ogretmen i~in)) demek suretiyle vazifesini izah eder. 

Boylece, Peygamber (a.s.) Arabistan'm ilk vahdaniyet~ilik hocas1 
olarak tarif edilmi§ olur. 

Bu ayet, Kur'an'da bir~ok vesilelerle tekrarlamr. Bilhassa Nuh hi-
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kayesi'nin §ayan-I dikkat biti§inde oldugu gibi ccBiz sana bu kissaYJ, 
hikmet ve snlar kitabmdan ~Ikararak . vahyediyoruz ki, sen ve kavmi
uiz evvelce bilmezdiniz.,, (Hud, 49). 

Yusuf suresi 3. ve 101. ayetleriyle, Araplar arasmda vahdaniyet 
kronolojisine ait hi~ bir §eyin mevcud olmadigmm yazlh tasvibi ha
linde elimizde bulunmaktadir. 

Eger bu ayetlerin ifadeleri ger~ege uymasayd1, devrinin vakiala
rma z1t olsayd1, Peygamberin ~agda§lan ve hatta bizzat kendisinin go
ziinde bir degeri kahr m1yd1? 

0 halde, yukardaki ayetlerle zikredilen . ve Hz. Peygamberin her 
~agda§I tarafmdan da kontrol edilebilmesi miimkiin olan, Kur'an'm 
§iddetle ifade ve §ifahi an'anenin de te'yid ettigi husus §Udur : Cahiliye 
kiiltiiriinde, Yahudi- Hristiyan te'siri mevcud degildir. 

Bu asnn ba§mda, Beyrut'taki Cizvit rahipleri, boyle bir te'siri or
taya ~Ikarabilmek i~in, ((Cahiliyet Devrinde Hristiyan f}airler» konu
sunda geni§ ara§tlrmalar yaptllar. Bu ~ah§manm neticesinde ortaya 
muazzam bir kiilliyat ~1kt1 ki, yukarda tlrnak i~inde yazd1g1m1z · ismi 
hari~, hi~ bir §eyi hristiyanlara ait degildir. Bu muazzam ara§tirma, 
sahiplerinin ula§mak istediklerinin tam tersi bir neticeyi beklenme~ 
dik bir tarzda ortaya koymu§ oldu. 

Diger taraftan belirtmek yerinde olacaktlr ki; islam oncesi Mek
ke'sinde de, ~evresinde de, sonradan Kur'an'da rastlayacag1m1z vah
daniyet~i gorii§ii yayan bir Hristiyan kiiltiir merkezi asia var olma
mi§tir. 

Sadece Hz. Muhammed'in gerek muhitine ve gerekse benligine 
te'sir edebilmesi miimkiin baz1 Hanifler'den bahsedilebilir. \ 

Zaten, bizzat Peygamber (a.s.) niibiivvetinden once bir Hanif'ti. 
Bu sebeple kendisinin okuma yazma bilmeyi§ini belirten ayetleri za
ruri olarak diger Hanifler hakkmda da kabul etmek gerekmektedir. 
Aslmda, ((Haniflikll, putperest bir muhitte istisnai bir haldi. Bu nok 
tada Have. edilmesi gereken bir ba§ka husus, bu· bolge i~in anlattlkla
nmizm, islam'm as1rlar siiren tesirine ragmen . hala bile pek degi§me
mi§ olmas1dir. 

<;agda§ bir Arap sosyologu, bizi alakadar eden bu meseleyi biitiin 
vuzuhuyla §U soruyu sorarak ortaya koymu§tur : islamiyeti, Hristiyan
llk ve Yahudilik mi hazirlami§tir? Muharririn bu suale verdigi cevap: 
ASLA'd1r. • 

Muharrir bu cevabm1 verirken Lammens'in, ((Organize bir kilise 
hi.yerar§isine sahip HristiyanhgJn; Arap saliklerinin ba§Ibo§luklanrul) 
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tesbit ettikten sonFa, artlk te'sirinden bahsedemeyiz, fikrine istlnad 
etmi§tir. 

niger taraftan, cahiliyet devrin.de Arap kiiltiiriinii, Yahudi- Hristi
yan te'siri istila etmi§ olsayd1, Mukaddes Kitabm bir Arapc;a terciime
sinin bulunmayl§I nas1l izah edilebilirdi? 

incil ic;in bir nokta hie; olmazsa kat'idir : Hicri dordiincii as1rda 
(miladi onbirinci as~r) heniiz bir arapc;a terciimesi yok idi. Nitekim 
imam-1 Gazali me§hur Reddini yazabilmek ic;in <<Koptnc;a ve elyazmas1 
bir incil'e ba§vurmu§tU. 

Ve bu eseri <<Redd»i terciime eden R. P. Chidiac, her yerde eserin 
mukaddes kitaba ait kaynagm1 ara§tmrken, en eski arapc;a Kitab-J 
Mukaddes olarak Petersburg Kiitiiphanesinde ibn Assai isminde bir zat 
tarafmdan yap1lm1§ bir terciime bulmu§tur ki tarihi 1060 ~enelerine 
dayamr. 

Gazali devrinde incil'in Arapc;a terciimesi bulunmad1gma gore, 
Cahiliyet devrinde hie; olamaz. 

incil'in terciimesinin bulum:nad1g1 yerde ise Tevrat'mki olabilir mi? 
. Kur'an bize Medine Yahudileri ile Muhammed (a .. s.) arasmda ge

c;en bir miinaka§adan bahsetmektedir. Bu vesileyle Kur'an'm Yahudi
lcre hitab1 §Udur : 

c<Getiriniz Tevratimz1, okuyup gosteriniz eger dogru soyleyicil~r

den iseniz.>> (Al-i imran, 93). 
Bu hitap ac;1kc;a hem Tevrat'm okuyuculan arasmda Araplarm ve 

hem de Tevrat'lar arasmda arapc;a bir Tevrat'm bulunmad1gmm isbab 
1 degil mi? · 

Cahiliyet devrinde yaz1h bir surette Yahudi- Hristiyan kaynag1 
mevcud olmad1gma gore, boyle bir tesirin mevcud bulunmasmdan daha 
imkans1z bi:r; §ey de yoktur. / 

Olmayan bir te'sirin ise, cahiliyet devri muhit~~~' Hz. Peygam
bere, kendisi bilmeksizin niifuz etmesinden bahis etmek imkam da 
kalmaz. 

ikinci iddianm tedkiki : 
~u iddi~1, Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, Kur'an'dan once, eski metinler 

iizeriride §ahsi ve vas1tas1z bilgi sahipligi atfetmektedir. DolaylSlyla da 
iki tiirlii psikolojik izaha yol ac;maktad1r : 

I - Hz. Peygamber Kur'an'I bile bile hazirlayabilmek ic;in, siste
matik olarak eski metinler hakkmda bilgi sahibi olmu§tur. 

II - Hz. Peygamber, eski metinlerden haberdar olmu§ yabut daha 
dogrusu haberda.r kilmmi§tJ , da, sonradan bu bilgilerini farkmda ol
madan kullanml§tlr. 

n 

y 

l l 
y 
b 

v 

e 
r 

0 

g 
l 

r 
1 

2 

' 



KUR'AN-I KERIM'E GiRiS 279 

Birinci §lk, Peygamberlik miiessesesinden ~Ikardig1m1z genel so- _ 
nu~la ve O'nun §ahsiyetiyle taban tabana z1ttlr. 

ikinci faraziyeye gelince, bu mevzuda da Hz. Peygamberin . §ahsi
yeti hakkmdaki miitalaalar, mes'eleye psikolojik bir vuzuh vermektedir. 

Haberci boliimiinde Peygamberin §ahsiyeti hakkmda ortaya konu
lan hususiyetler dolaytsiyla, iddia olunan eski metinlere vukuf ~eyfi
yetinin §Uurlu ve fakat sonradan kendisi tarafmdan bile unutulmu§ 
bir tarzda olma~n ancak miimkiin goriilebilir. 

Bu da tam manas1yla ve §ayan-I hayret cinsten bir Amnesie (Hafi
za kayb1) demektir. 

~ayan-1 hayret ~iinkii bir def'a Peygamber (a.s.)'in gerek umumi 
ve gerek hususi hayatl bu neviden bir haf1za zaafmm zerresini kabul 
etmeyecek bir bedeni ve ruhi muvazene belirtmektedir, hem de tefer
ruatta bile. 

Hususiyle haf1zasmm hemen her konuda ne kadar zengin oldugu 
ortadad1r. 

Nitekim, vahy geldigi zaman, haflzasmm nas1l ~ah§t1g1 bilinmek
tedir. Filvaki, 0, sureleriri ilk hafiz1d1r, son nefesine kadar ezberden 
tekrar ettigi surelerin. 

Birgiin kendisine, fidye-i necat olarak, esir bir mii§rik bedeli ol
mak iizere, bir gerdanhk getirmi§lerdi Q.e, o gerdanhgm Hz. Hadice'ye 
ait oldugunu hatlrlami§ ve gbzleri ya§la dolmw~ ve damad1 olan esiri, 
gerdanhg1 Peygamberden sad1r olan k1zma gotiirmesini soyleyerek sa-
hvermi§ti. . 

Bu gorgiiye ve i§itmeye miistepit zengin h~f1za hali, ile Amnesie 
nas1l bagda§tmhr, buna imkan var m1? Hem bu bahsedilen (Amnesie) 
haflza kayb1 kesiklidir, toptan bir haf1za kayb1 degildir. 

Evet bu Amnesie'yi kesikli bir nisyan §ekli olarak ka~troek 
zorunday1z. Qiinkii, siijenin mazisinin tamam1m kaplama~ta _ sadece 
verdigi haberin kaynagm1 ve bilmeksizin bu haberin kullamlmas1m 
ihtiva etmektedir. 

Yani, bu o kadar acaip bir nisyand1r ki, Peygamber ote yandan 
kaynagm1 unuttugu haberi, Yusuf Peygamber k1ssasmda oldugu gibi 
tamamen haf1zasmda tutabilmektedir. 

Unutulmamas1 gereken bir diger acaiplik de §Udur' ki; bu haberin 
mevzuda almd1g1 kaynaktaki halini tamamen muhafaza etmektedir. 
Yusuf Peygamber k1ssasmda gostermi§ oldugumuz gibi, §Urada maddi 
bir tashih, burada ..manevi bir ton §ekiinde Kur'a.p.i bir- rotU§a ugra
maktadlr. 
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Neticeten, tedkik ettigimiz ilk faraziye esnasmda, Arap~a Kitab-1 
Mukaddes kaynaklarmm yoklugunu tesbit ettigimize gore, geriye bir 
ba§ka ihtimaJ kallyor. Peygamber (a.s.) ogrendiklerini -mecburen ya
banc1 bir kaynaktan- mukaddema uygun ve mukemmel arap~a kar
§lhklanm se~rliek suretiyle; Kur'an haline getirmi§ bulunmaktad1r. 

Boyle bir adaptasyon, suje'nin akli melekelerinin tamarrumn se
ferber edilmesinden ba§ka bir halde dti§tintilemez. 

Btitun bu sebeplerden ottirtidtir ki, Nisyan -Haf1za kayb1- amne
sie ve basit bir farkmda olmamazhk hali gibi izahlar kar§1Smda, psiko
lojik qayanaklar bulmak ve bu gibi iddialan, Kur'an-1 Kerlm vaklaSl
nm di~er verileri ile bagda§tlrabilmek imkamndan mahrum bulunmak
taylz. 

Bir diger tarihi ger~ek de §Udur : Eger boyle bir yabanc1 kaynak 
Peygambere bu bilgile~i iletiyorsa, bir timmiye hitap edebilmek ic;in 
sozlti olmaya mecbfudur, yaz1h olamaz. 

0 zaman da, §oyle bir durum kar§1smda kalmz : Bir suflor, Pey
gamJ?~re, o farkmda olmaks1zm, vazifesini flSlldamaktadlr. Boyle hir 
faraziyenin abesliginin kafi delili, mtinaka§a edilmez iki hadisedir~ 

Kur'an-1 Kerim'in ve Peygamber (a.s.)'in §ahsi degerleri. 
Mes'elenin neresinden baksak, ya tarihi veyahut psikolojik bir te

nak~za yuvarlanmaya mahkum bulunuyoruz. 
0 zaman tek yol kalmaktad1r : Bu benzerliklerin cahiliyet muhi

tinde yaygm bir Yahudi- Hristiyan tesirinden dogma olmad1g1 gibi, 
bilerek veya bilmeyerek Peygamberin §ahsi formasyonunun eseri de ol
mad1gm1 netice olarak kabul etmek. 

Bu netice buraya kadar sadece bu benzerliklerin mtitalaasmdan 
~1kmaktad1r. Eger Kur'an-1 Kerim'in kendine has simas1 da incelenir
se mesele tamamen aydmllga ~1ka~. 

Ger~ekten, vahdaniyet~i ~er~e ede, Kitab-1 Mukaddes'le bu kadar 
yakmdan akrabahg1 <_?lan Kur'an'm izzat kendisi bir ~ok hususiyetle
rinden kendi oz §ahsiyet ve istiklalini Yusuf suresiyle mukayese tab
losunda ortaya koydugumuz misallerdeki gibi ana ~izgilerle ilan et
mektedir. 

Bu misallerden birisi de, Kitah-1 Mukaddes'in Huru~ faslmda, Fi
ravun ve adamlarmm K1z1ldeniz'de bogulduklanm beyan etmesi me
selesinde belirmektedir. 

Nitekim, bu k1ssay1, Kur'an beklenmeyen bir ilaveyle t~mamla
maktad1r. Bu beklenmeyen fevkaladelik, Firavun'un bir mucize ile, bo
gulmaktan bedenen kurtulmu§ olmas1d1r. 

boi 
de: 

ler 
la!i 

de 
eti1 

ci 
da 

kti 
ald 
soy 

yol 

kul 

bir 
Fir 
kib 
ve 
dirl 

Fir1 
ayn 
Hal 
oldl 
ton 
mi§ 



KUR'AN-I KERiM'E G1R1~ 281 

Zaten, egiptologlar, M1s1r tarihi metinlerinde, K1z1ldeniz'de kay
bolmu§ bir Firavun tesbit edilmedigini ileri siirerek Kitab-1 Mukad
des'in iddiasma cephe alnn§lard1r. 

Tevrat mtifessirleri, Tevrat'm anlatl§mi dogrulayacak tarihi delil
leri bulmak i~in, o devrin Firavun'u Amonhotep IV. ile alakah vesika
lar tizerinde ara§tlrmalarda bulundular. 

Tevrat'm anlatt1g1 kaybolan Firavun hikayesini isbat i~in Nilaire 
de Berenton, Mur§il ismindeki bir Hitit prensinin hatlralanna istinad 
etmek istemektedir. Mur§il, hatiralarmda §Unu yazmaktad1r : 

Amon Tannsmm btiytik tapiciSl M1s1r Krali~esi bahama bir haber
ci gondererek §UllU yazd1 : «Kocam oldii, - boguldu degil- ~ocugum 

da yok ... >> 

Fakat Hitit Krall Firavun'un «oldiigiine» inanmak istemedi. Qiin
kti yine Muf§il'in hat1ralarma gore, Krali~e yeniden yazd1 : ·«Ni~in beni 
aldatmak istiyorlar diyorsun? Herkes senin bir~ok ogullann oldugunu 
soyltiyor, birini gonder ki kocam olsun ve Munr'1 idare etsin.n 

Hilaire. de Barenton, §Oyle devam ediyor : 
Hitit Krall kendi ogullarmdan bir tanesini gonderdi. Hitit prensi 

yolda - M1s1rhlara gore oldti-, Hititlilere gore oldiiriildii. 
i§te Tevrat'm bahsettigi bogulma hadisesinin tarihi isbati olarak 

kullamlmak istenen Hitit vesikasmm ana hatlan bunlar. · 

Tevrat ile tarihi doneleri uyu§turmak kayg1smm dogurdugu boyle 
bir neticeye M1s1r tarihi miitehass1slan muhaliftirler. M1s1r tarih~ileri, 
Firavun'un oldtigtinii kabul etmemekte ve ancak Huru~ hadisesini ta
kiben Firavun'un biiyiik bir ruh ve istikamet degi§ikligine ugrad1gm1 
ve ismin~in de Amonhotepten Khunistona ~evrildigini ileri stirmekte
dirler. 

Cyl gortilmektedir ki M1s1r'h §ahsiyetin hayatmda tam bir inki
lap olmu bulunmaktad1r. 

Filvaki, Maspero §Oyle yazmaktad1r : «Ger~ekten, bir hamlede, bu 
Firavun bir ba§ka insan haline geldi. Gen;i Kraliyet levhasmdaki ismi 
ayni kald1 : Zaten Bat! Neferhhperro Onanra yalmz S-Ra ismi Ra.e.ten 
Hali oJdu. Dini de degi§ti, Amon'un rahibi idi, Aton Tann..•umn rahibi 
oldu. Nihayet Teb §ehrini terketti ki, Amon Ra'mn §ehriydi. Khouta
ton §ehrine gitti ki onu yeni tanns1 alan giine§ tanns1 ad1na in§a et
mi§ti.» 

Boyle azim bir degi§me ise ancak, goziiniin oniinde ordusunun bo
guldugunu ve kendisinin de bogulabilecek oldugunu gormek gibi fevka
lade ci:hsten bir hadise ile izah edilebilir. Boylece, bu ifade Kur'an'm 
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bize anlattlgm1 dogrulamaktad1r. ~u veya bu §ekilde Firavun kurtul
mu§tur. 

Netice itibariyle bura~a bahsedilen bir bedeni kurtulu§tur, zira, 
Firavun Musa'mn Allah'ma donmii§ degildir. Sadece putperest an'ane 
i~inde bir istihf!Je . gec;irmi§tir. 

0 halde, Hitit Prensinin §ahitligi ve bilhassa kralic;enin muracaatl 
nas1l tefsir edilecek. Gayet tabiidir ki, Firavun'un hayatmdaki bu azim 
degi§iklik aile hayatma kadar birc;ok neticeler doguracaktlr. Hele, Fi
ravun Aton Rahibi oldugu halde Kralic;e Amon Ra'ya tapmaktan vaz
gec;medi ise. 

Ortada, dini, siyasi ve ailevi bir aynhk bahis mevzuudur. Bina
enaleyh Kuniaton, asi kralic;eyle evlenmeye gelen Hitit prensini, siyasi 
ve ailevi bir drama son vermek ic;in oldurmii§ olabilir. 

Kralic;enin, ba§kent Teb'de gerc;ekten oturup oturmachgmm tesbiti 
hususu, hadiseye ayn bir aydmhk verecegi ic;in §ayam temennidir. 

Her ne ise, Kur'an bu mevzuda sadece Kitab-1 Mukaddes'le mutlak 
tezad halinde olmaktan c;ok, dini ve ilmi gorii§ii bagda§tlrmaya yara
yan bir ilave izaoh getirmi§tir. 

Bunun gibi, TUfan k1ssasmda, Tevrat, bir Ararat dagmdan bah
setmektedir ki Tevrat tefsircileri, bu dagm Ermenistan'da oldugunu 
bildirmektedirler. Kur'an ise bir ba§ka isimden bahsetmektedir. Mu
sul civarmdaki Cudi dag1. 

Son yap1lan jeolojik ve arkeolojik tedkikler ise, tlifan'm a§ag1 Me
zopotamya'da, ibrahim Peygamberin dogdugu §ehir olan Ur'dan pek 
uzak olmayan ·bir bolgede meydana gelmi§ oldugunu ortaya koymu§
tur. Yani Cudi civarmda. 

lk-i metin ayn ayn iki tane tufan'dan bahsediyor diye de dii§iinu
lebilir. Fakat buradaki mesele, Tevrat mustensihlerinin hatas1d1r. Yani 
Yeremya'mn ·«miistensihin yalanc1 kalemi» diye mahkum ettigi, ha
talardan bir tanesidir. 

Nihayet Kur'an, Hz. isa'mn c;arm1ha gerili§ini, tarihi bir hakikat
ml§ gibi goren Yahudi- Hristiyan kaynaklarmdan tamamen· mustakil 
bir tezle kar§Ilamaktadir. 

Nitekim, Kur;an bu mevzuda §6yle soylemekte : 
''Onlar ne oldiirebildiler, ne de f;armtha gerebildiler. Her ne kadar 

kendilerine oyle gosterildiyse de.» (Nisa, 156 - 157). 

B¥ anlatl§ tarz1 hie; bir Yahudi - Hristiyan vesikas1yla bagda§amaz. 
Ote yandan, ilk Hristiyan vesikalan, Hz. isa'nm soriuna ve ·y~§Iiia 

dair her turlii faraziye ic;in kaplYl ac;1k tutmu§lardir. 
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Saint Jean incili'nin dogrulugunun tek §ahidi say1lan irene, ikinci 
as1rda, Hz. isa'mn, bugunku inarhlan otu'z u<; ya§m aksine elli ya§ma 
kadar peygamberlik yapt1gm1 tedris ediyordu. 

Eger, Kur'an'm vahdaniyet<;i anlay1§1m ille de bir Hristiyani kay
naga dayamak icap ediyorsa, Hz. isa'nm sonu hakkmdaki ~ur'ani go· 
ru§le Mocetiste'lerin Pierre incili'ne gore isa'mn zahiren oldugune inan
malan arasmda k1smi bir yakmhk kurulabilir. 

Bu yakla§tlrma da pek k1smi olmaya mahkfundur, zira Kur'an'a 
gore Hz. isa'mn, dogumu, yeryuzundeki hayat1 munaka§a kabul et- . 
mez ger<;eklerdir. Halbuki Docetisme'de her §ey ama her §ey bir zahiri 
varh,ktan ibarettir. 

Boylece ad1m ad1m, Kur'an ile Kitab-1 Mukaddes kar§1la§tmhrsa 
birGok benzerli.kler bulunur gibi olabilir amma daha <;ok aynhklar ve 
benzemezlikler bulunur. 

Bu tahlili incelemeyi sonuna kadar yurutebilmek i<;in, Kur'an'm 
bir tek degil ve fakat butUn Yahudi- Hristiyan kaynaklanyla alaka
smi kabul etmek gerekecektir. 

Bundan ba§ka, bugun mevcud olmayan bir<;ok eski Kitab-1 .Mu
kaddes nushalanyla da benzerlik halinde bulundugu kabul edilmesi 
laz1m gelecektir. 

Ve nihayet Peygamberin, ara§tlnc1 bir bilgin gibi bir<;ok vesika
lan toplami§, tasnif etmi§ ve ondan Kur'an'1 meydana getirebilmek 
i<;in kafa yormu§tur diye de kabul etmek gerekecektir. 

Modern anlay1§m §a§1rtw1 zaaflan oldugu bir ger<_;ektir. M. Mon
te'nin Dr. Astruc bahsinde i§aret ettigi gibi : 

<<Astruc'un bariz bir §a§kmhk eseri olarak Hz. Musa'y1 vesikalara 
muracaat ederek tetebbu'larda bulunan bir on sekizinci as1r alimi gibi 
takdim edi§i a§ikardir.» 

Kur'an'la Kitab-1 Mukaddes arasmda kas1th benze'rlik aray1c1lar' 
da daha ba§ka bir manasizhk yaplyorlar denemez. 1 

(1) Malik Binnebi, el-Zahiret el-Kur'aniyye, 307 - 320. 
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E) VAHY'iN ZARURI NETiCESi 

AHiRET 

Vahy nizammm zaruri neticelerinden birisi de ahiret hayatid1r. Bu 
fani aleme ayak basan her canll, siiresini doldurunca ebediyet diyan
na dogru yol allr. Bu yol ah§m ba§lang1c1 say1lan oliim, insan hayati
nm kesin sonu degildir. insan oldiikten sonra tekrar dirilecek ve bu 
.diinyada yaptlklarmm kar§Illgmi gorecektir. Materyalistlerin dedikleri 

v gibi! hayat, bu diinyada ya§anandan ibaret degildir. Aditiaahiret, obiir 
diinya, ebedi alem, beka alemi, hakiki hayat ve mead denilen bir ba§
ka hayat vard1r. Bu diinyada elde edilememi§ olan kesin sonu~lar, go
riilememi§ hesaplar gen;ek §ekliyle o diinyada goriilecek ve hak yerini 
bulacaktlr. 

v Pozitivist dii§iiniirlere gore de ahiret, ebediyet arzusuna sahip olan 
insan muhayyilesinin tiydurmas1d1r. Halbuki en ilkel dinlerden en ge
li:}mi§ dinlere kadar bi.\llin dinlerde oteki diinya (ahiret) gorii§ii var
dJr, biitiin insanlarm bir hayal yamlg1s1 iizerinde ittifak etmesi nas1l 
miimkiin olabilir? 

Allah'a inanan Miisliiman, bu inancmm zorunlu sonucu olarak 
ahirete de inamr. <;unkii onun kabul ettigi Allah aym zamanda «din 
gi.lnii»ntin (ahiret) sahibidir. Ve o, mii'minlerden sozederken onlann 
hem Allah'a, hem de ahirete inand1klanm belirtmektedir : ccOnlar ki 
sana indirilene ve senden oncekilere indirilmi§ olanlara inamrlar. Ve 
ithirete de yakinen kanidirler.>> (Bakara, 4), cci§te sizden Allah'a ve ahi
ret giiniine inanmi§ olanlara bununla ogiit veriliyor.» (Bakara, 232), 
((Bu topluluk, Allah'a ve ahiret giiniine inamrlar, iyiligi emreder, ko
tiiliikten vazgef;irirler.» (Al-i imran, 114), ccAllah'a ve ahiret giiniine 
inanmayan, Allah'm ve Restiliiniin haram klldiiJm haram saymayan
larla sava§m.» (Tevbe, 29). 

Ahiret hayatmm imkam, mahiyyeti Ve §ekli konusunda da klsa 
bilgi vererek bu bolumu bitirmek istiyoruz. 
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Muhakkak ki hayat bizim tasavvuT ettigimiz gibi «sabah ve ak
§amdan ibaret>> degildir. Niestziche'nin dti.§ti.ndti.gu §ekilde hayat, do-
lup bo§almaktan ba§ka hedefi olmayan bir saat gibi de degildir. ln
sanoghmu tarpt~_n Y.s unsur vard1r : Niyet, soz ve hareket. Bu tic; cephe V 
eksiksiz bir §ekilde tescil ve tesbit edUir. Harf dilimizden c;:1kar. Her 

... hareket uzuvlanm1zdan sudur eder. Ve bti.tti.n bunlar fezada kaydedi
iir. Herhangi bir §ahsm dti.nya hayatmda soyledigi sozleri ve yapt1g1 
hareketleri iyi veya kotti. davram§lanm ogrenmek istedigimiz zaman, 
bunlan her an ic;:in butti.n tafsilatlyla ortaya dokmek mumkundur. 

Zihnimizde c;:e§itli fikirler dogar ve biz bunlan c;:abucak unutuve
ririz. Bunlarm kaybolduklanm, varhklarmdan hie; bir eser kalmad1gm1 
zannederiz. Fakat uzun zaman sonra bu?lan uyurken ru'yam1zda go
ruruz veya histeri ve delilik hallerinde ne soyledigimizi bilmeden bun
lardan bahsederiz. Bu hadise kat'i olarak isbatlamaktad1r ki, ak1l ve 
hat1za sadece bu algiladigimlz ve hissettigimiz §eyler degildir. Bilakis 
haflzanm hissedemedigi ba§ka yonleri de vard1r. 

ilmi tecrubeler isbatlami§tlr ki, biz mukemmel olarak muhafaza 
edilen fikirlerimizi silip yok edemeyiz. Keza §Uur dedigimiz nesneyi 
insan §ahsiyetine inhisar ettiremeyiz. Bilakis Freud'un «§Uuraltl)) de
digi insan §ahsiyetinin otesinde kalan diger bolumler de vard1r. Bu 
bolumler §ahsiyetimizin buyti.k bir kism1m te§kil ederler. Hatta en bu
yiik yonunii meydana getirirler. T1pk1 bunlar denizin enginliklerinde 
bulunan buz daglanna benzerler. Sekiz parc;:as1 denizin ic;:indedir. do
kuzuncu parc;:a denizin d1§mdad1r ... i§te dti.§ti.ndugumuz veya akhmiz
dan gec;:irdigimiz her §eyi saklay1p tesbit eden §Uuraltl dedigimiz §ey 
de boyledir. 

((Mantlk kanunlan hie; bir zaman §Uuraltl faaliyetlerine girmez. 
Qti.nkti §Uuraltmda birbiriyle tezad halinde bulunan c;:e§itli fikirler var
dJr. Bunlar, yekdigerine dokunmadan varhklanm devam ettirirler. Ds
telik §Uur altmda bu c;:eli§ik durumlan ortadan kald1racak hie; bir un
sur yoktur. Bilerek, §Uurla yap1lan butun hareketlerimiz belli bir za
man ic;:inde tamamlamyor. Fakat §Uuraltmda zaman . fikrine uygun 
dti§ecek, gec;:en ve akan zamam belirtecek en kuc;:uk bir i§aret bulun
maz. ~uuraltmda bulunan bilinmez durtti.ler ve hatta §Uuraltma itilen 
hayali dti.§tinceler burada, sanki dun olmu§ gibi senelerce muhataza 
edilirler.)) 1 

i:nsan zihnine gelen, iyi veya kotu dti.§U.nceler §Uuraltma nak§edi-

(1) New introduction on paycho - analysis . London , 1949, P . 99. \ 
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lir. Burada ebediyyen kahr. Zamanm degi§mesi, gece ve g'iind'iizlerin 
ard1s1ra birbirini takip etmesi ona tesir etmez. insan istesin veya iste
mesin 1m boyle devam eder. 

Freud, bu mekanizmamn arkasmda gizlenen sebep ve amilleri an
layamadl. Bu faaliyeti kainat fabrikasmda y'iir'iiten kudreti kavraya-· 
m;d1. Bu sebepten Freud'uri, felsefecileri tefekkur ve d'ii§'iinc~ye ~vet 
~t~i~~gor'iiyoruz . ~ayet biz bu realiteyi ahiret nazatiyesiyle kar§Ila§
tlracak olursak, derhal mahiyetini anlanz. Bu hakikat, insanm dogu
mundan ol'iim'iine kadar yapml§ oldugu b'iit'iin hareketlerinin, eksiksiz 
tesbit edilmesinin imkamm olanca ac;Ikllgiyla ortaya koymaktadu. 
Hatta insanoglunun bizzat kendisi zihninden gec;en fikirleri ve yap 
mi§ oldugu i§leri teker teker itiraf edecektir. Allahu Teala §oyle buyu
ruyor: 

((Biz ger~ekten insam yaratt1k. Onun nefsinin kendisine neler ft
sildadig.m da biliriz. Ve biz ona ~ahdamanndan daha yaklmz.>> (Kat, 
18). 

a) - Sozler M~s'elesi 
Ahiret inanc1, insanm b'iit'iin sozlerinden mes'ul oldugunu soyl'ii

yor. iyi veya kot'ii, ho§ veya naho§ b'iit'iin sozler ... Lisamm1z1 ister hak 
davasm1, ister §eytan vesvesesini tebligde kullanallm. Evet, b'iitun bun
lar eksiksiz tesbit ediliyor : <<0, her ne soz atarsa muhakkak yanmda 
hazu bir gozcii vardu.» Bu sicil defteri insanogiunun muhf!.kemesi ic;in 
yarm Mahkeme-i K'iibra on'iinde ac;IIacaktir. 

Boyle bir hadisenin imkan dahilinde bulunmas1, vuku'bulmas1 mo-
- derrr iltne z1t d'ii§mez. Biz katiyetle biliyoruz ki, birisi konu§mak ic;in 
dilini oynattig1 zaman buna muvazi olarak hava dalgaian da harekete 
gec;er. Tipk1 durgun suya atilan bir ta§ parc;asmm husUle getirdigi dal
galar gibi. .. Her tarafl muntazam kapatilmi§ bir cam kavanoza . bir 
elektrik zili koyup dugmesine· bastigm1z zaman, zili gord'iig'iinu~ halde 
sesini duyamazsm1z. Q'iinku zil hava dalgaianm di§anya gonderemi
yor. Kavanoz ic;inde Siki§lp kallyor. Bu hava daigalan normal §artlar 
altmda, kendilerini otomatikman beyne gonderen . kulak zarma {!ar
pariar. Aniadigimiz manaya da «i§itme>> denilir. 

Bilginierimiz mazinin sesierini birbirinden ay1racak bir aiet icad 
etmeyi hen'iiz ba§aramadiiar. ~ayet bu tahakkuk edecek olursa her as
nn ve zamanm tarihini sesieriyie i§itebilecegiz. Binaenaieyh istenilen 
aieti ke§fettigimiz takdirde mazinin sesierini atiden diniemenin .bir 
realite oiarak mumk'iin oiacag1 isbat edilecektir. Bu sebeple ahiret de 
ayni k1yastan uzak kalmaz. Ahiret inanc1 : «insanm b'iit'iin konu§ma-
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lan tesbit edilmektedir. 0 k1yamet gtintinde bunlarm hesabm1 vere
ce~tirn diyor. 

b) Hareket Mes'elesi 

ilmi ara§tlrmalar i8ba.t etmektedir ki, aydmllkta veya karanhkta 
meydana gelen her §ey, ister donuk ister hareket halinde bulun8un, 
her yerde ve her durumda daima bir «lSI» ne§reder. Bu 1s1, lisanm ha
rekete ge<;irdigi dalgalarm miikemmel bir aksi olan sesler gibi, yapl
lan hareketleri, biittin ebadlanyla oldugu gibi aksettirir. Bugtin, cisim
lerden <;1kan 181 dalgalanm te8bit eden ha88a8 bir aletin icad1 tamam
lanm1§ durumdad1r. Aym zamanda bu alet, 1s1 dalgalan ne§reden ci-
8imlerin mtikemmel fotograflanm da vermektedir. Me8ela ben §U anda 
okulda yaz1 yazmaktay1m. Bir saat 8onra b1rakacag1m. Fakat yaz1 ya
zarken vticudumdan <;1kan 181 dalgalan orada kalacakt1r. Herhangibir 
zamanda bu alet vas1tas1yla benim okuldaki oturu§umu, btittin yonle
riyle tesbit mtimktin olacaktlr. Fakat §U ana kadar ke§fedilen aletler 
181 dalgalanm tesbit edemiyorlar. Hadi8enin ancak birka<; 8aatlik k18a 
bir zamamm gosterebiliyor. Fakat eski dalgalat1 zay1f oldugu i<;in ak
taram1yor. 

Bu alette, karanllkta ve aydmllkta mukemmel fotograf <;eken 
((enfrarujn 1§mlan kullamllyor. ingiltere ve Amerika Birle§ik Devlet
lerinde bilginler, <;ah§malarmda bu aleti kullanmaya ba§lad1lar. Bir 
gece Ne~ York semalarmda me<_;hul bir U<_;ak gortildti. Bilginler bu alet 
yard1m1yla New York 8emalarmdaki 1s1 dalgalanm te8bit ettiler. ve 
boylece u<_;agm §eklini ve nevini anlad1lar.1 Bu alete (Eva paragraph) 
denildi. 

Her birimizin hayat1 ilmi bir :r;ealite olarak tayin ve tesbit ediliyor. 
T1pk1 otomatik fotograf makinalanmn sinema artistlerinin butun poz
Janm tesbit ettigi gibi. .. f)ayet bir fakire yard1m ederseniz veya bir 
yabancmm ytiktinti ta§1rsamz, yahut ta kafamz iyi veya kotu bir me8'
ele ile me§gul olursa .. . Btittin bunlar kainat ekran1 tizerinde tesbit 
edilir. Siz kainatm projektorlerinden kurtulamazSlll1Z veya ona mani 
olamazsm1z. Ha karanhkta olmu§sunuz ha aydmhkta, farketmez. Da
ima kainat kamerasmm kar§18mda8m1z. Hayatlmz da sttidyoda tesbit. 
edilen bir senaryo gibidir. 'Bir mtiddet 8onra onu sinema ekranmda 
8eyredersiniz. Hareketlerin tesbit edildigi yerden <;ok uzakta bldugunuz 
halde, kendinizi hadi8elerin cereyan ettigi sahada hi8sedersiniz. l§te 
insanoglunun btittin faaliyetleri bu merkezdedir. Ya§ad1g1 hayatm ger
<;ek yonii de bu §ekildedir. \yarm k1yamet gtintinde ki§inin buttin ha-

---- -----~--.... 
(l) Reader Digest, November 1960. 
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reketleri mi.ikemmel bir filim §eridi halinde oni.ine serilecektir. 0 za
man insanoglu basacakt1r feryad1 : 

Nedir ba§Iffilza gelenler, eyvah! ccBu nasll kitapttr ki, biiyiik kii~iik 
dememi~ hepsini sayrm§!l> (Kehf, 49). 

c) Problemin Psikolojik Cephesi 

Prof. Ken~ham, «Plato's Apalogy» adh eserinde §byle diyor : «01-
di.ikten sonraki hayata inanmak i<; a<;1c1 bir agnostisizmdir.l> Bu soze, 
<;ag1rmzdaki materyalist felsefelerin ortaya attlg1 di.i§i.incelerin bir ·hi.i
lasasl nazariyla bakmak mi.imki.indi.ir. <;i.inki.i c;agimizdaki filozoflar 
ahiret akidesini, bu alemin hudutlanndan ve problemlerinden ayn 
mutluluklarla dolu, hi.ir bir alem arayan insan aklmm bir icad1 ola
rak mi.italaa ediyorlar. insam bu inanca siiri.ikleyen faktorlerin, hie; 
bir me§akkat ve gi.i<;li.ik bulunmayan mi.ireffeh bir hayat di.izeyine 
ula§ma emeli oldu~unu iddia ediyorlar. Bu inancm insam, hayaller 
alemine goti.irdiigiinii ve insamn bu alemi, oldi.ikten sonra hemen ka
VU§UVerecek gibi say1kladigm1 soyliiyorlar. Filozoflarm kanaatine gore 
hakikatta bu ikinci alem gibi bir alem mevcud degildir. 

Haddizatmda insandaki bu arzu, ahiret aleminin varhgm1 goste
ren c;ok kuvvetli <<psikolojik bir delil»dir. T1pk1 susuzluk gibi. .. Insanm 
susamas1 suya delalet eder. Bu, su ile insan arasmda ozel deruni bir 
alakad1r. Binaenaleyh insamn psikolojikman ahiret aleminin varhgm1 
sezmesi, esasmda boyle bir §eyin mevcudiyetine en bi.iyiik d~lil te§kil 
eder. Yahut ta en azmdan boyle bir fi.lemin yaratllmasm1 gerektirir. 
Bu psikolojik arzu, akibetimizin bu hakikatla olan alakas1m kuvvet
lendirmektedir. insandaki bu fltri duygunun varhgm1 asirlardan beri 
tarih bize gostermektedir. Bo§ bir iddia, nas1l oluyor da bu ebedi §ek
liyle biiti.in be§eriyeti tesir sahasma ~ekebiliyor? Bu ruhi ihtiyac1 de
lilsiz inkara kalki§mak cehalet ve taassubda:q b~ka bir §eyle izah 
edilemez. 

Bu derece biiyiik ruhi bir ihtiyac1, bo§ oldugunu sanarak inkar 
edenler yeryi.izi.indeki en basit bir «realiteyi» anlamaktan aciz zavalh
lardir. Eger gerc;ekten anladiklanm iddia ediyorlarsa, hangi delile, han
gi biirhana dayamyorlar? 

Eger iddia ettikl'eri gibi, bu fikirler cemiyetin mahsuli.iyse, c;ok 
eski c;aglardan beri insanlar bu fikirler iizerinde nas1l uyu§uyorlar? 
Sizin en . zekiniz, alelade bir fikir ortaya a tip sonra onu insanllgm ka
fasma sokarak, sanki o fikir ezelden beri oradaymi§ gibi bir i.istiinliik 
saglayabilir mi? 

_ insanoglunun hayattaki idealleri sonsu~dur, bitmez, ti.ikenmez. 0 
daima ebedi bir hayat a§kiyla yanar. Fakat kendisine verilen hayat 

i§e 
sag 
ve~ 

ke 

ya~ 

de 
bir 
sisj 

zin 
~o] 

mil 
Eg 
h;i 
ye~ 

an 
<<B' 
tel) 
me 
ha 
tir 
§in 
.yaJ 
da· 

(1) 



KUR'AN-1 KERIM'E GiRlS 289 
.._ 

Oliim kanunlanyla s1mrhd1r. Ne kadar gariptir k.i, insanoglu, iistiin tee- , 
riibelerini, hayat meyvelerini, marifet ve ilmini kazamp, ebedi hayatm 
kap1sma geldigi zaman oliimiin soguk davetiyle kar§Ila§Ir... Biiyiik c;ap
ta kazanc; saglayan «Londra» tiiccarlan iizerinde yapllan istatistiklere 
gore, bu ki§iler hayatlarmm 45 ile 65 seneleri arasmda istikrarh bir 
i§e kavu§uyor ve senede 185.000 ile 1.320.000 Sterlin arasmda kazanc; 
sagllyorlar. i§te hayatlannm tam bu verimli devresinde, bir ak§am 
veya bir sabah kalbleri bir anda duruveriyor. Ve boylece deniza§m iil
kelere kadar uzamm§ olan bol kazanc;h ticaretlerini terkederek me~
hul bir 8Jemin yolunu tutuyorlar. 

Prof. Winwood Reade §Oyle diyor : «Bu husus bizi §ahsen "i~inde 
ya§ad1g1m1Z bu alemden ba§ka bir alem mevcud mudur?", "Bu alem
deki hareketlerimizin miikatat veya miicazatm1 gorecek miyiz?" gibi 
birtak1m sorulara sev~eder. Bu sualler yalmz biiyiik bir felsefi inan«; 
sistemini te§kil etmekle kalmaz, aym zamanda giinliik problemlerimi
zin en biiyiigiinii meydana getirir. Halihaz1rdaki hayat1m1z ger~ekten 
c;ok k1sa ve zevkleri bayag1 ve ge~icidir. Qiinkii, bizler tam hayalleri
mizde ya§att1g1m1z §eylere kavu§tugumuz anda oliimle kar§Ila§Iyoruz. 
Eger zevklerimizi daimi ve ebedi kllacak ozel bir yol bulacak olursak, 
igimizdeki aptallar olan delilerden ba§ka hie; kimse bu yolu terketme
yecektir.» 1 

Fakat yazar dii§iincelerini ba§ka yonlere c;ekerek bu biiyiik ruhi 
arzuyu degersiz ve olc;iisiiz bahanelerle inkar ediyor. Ve §oyle diyor : 
((Bu inan~, etraf1m ara§tlnp, enginligine dalmadig1m1z zaman liakika
ten c;ok makuldiir. Fakat ara§tlrmalar neticesinde konunun basit bir 
mes'ele oldugu ortaya ~1kar. Bu inanca gore; ak1ldan mahrum, cahil, 
hatalarmm mes'uliyetini yiiklenmekten aciz bir ~iftc;i cennete girecek
tir; fakat Goethe, J. J. Rousseau gibi dahiler cehennemin ~1lgm ate
§intle cay1r cay1r yanacaklard1r. Boyle olunca, insanm ak1ls1z olarak 

. yaratllmas1, Goethe, J. J. Rousseau ve emsalinin ak1betine ugramaktan 
daha hay1rhd1r.» 

Yazanm1z c;ok basit bir hususu anlayamami§ olsa gerek. Bu husus 
J . 

§Udur : Hakikatm, harici bir realiteye ihtiyac1 yoktur. Bilakis harici 
realite «hakikate» muhta~tlr. Hakikat §oyle diyor : Bu kainatm mut
lak bir ilah1 vard1r. K1yamet giinii O'nun huzuruna <;1kacag1z. lster 
J. J . Rousseau olsun, ister s1radan bir vatanda§ olsun herkesin Tann'
sma kar§I sayg1h ve itaatkar olmas1 gerekir. inkanlmz hie; bir zaman 
kurtulu§umuzu saglayamaz .. Aksine kurtulm~umuz imamm1zda gizlidir. 

(1) Martyrdom of Man, 414. 
Tefsir, C. I , F : 19 
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Ne gatiptir ki yazanm1z, Goethe ve Rousseau gibi dahilerin hak yo
lunda yiiriimesi gerektigini soyleyecek yerde aksine hak olc;usiiniin 
bunlara gore degi§mesi gerektigini savunmaktad1r. ~nlar Hakk'a uy
maymca da doniip Hakk'1 inkar etmeye ba§lamaktad1r. 

Gerc;ek odur ki, yeryiiziin<;le insanoglundan ba§ka yanmm dii§ii
nen hic;bir varhk yoktur. insanoglu, gelecek hakkmdaki dii§iincesi, 
amans1z miicadelesi ve durumunu giizelle§tirme yolundaki iistiin gay
retiyle diger canhlardan aynhr. ~iiphesiz, baz1 canhlarm da istikbal
leri ic;in c;ah§tiklanna §ahid oluruz. Mesela karmca, gelecek kl§In yi
yecegini yazdan depo eder. Ku§lar, yuva yaparlar. Yavrular yumurta
larmdan <;Iktlktan sonra burada kahrlar. Fakat hayvanlarda goriilen 
bu hareketler ic;giidiiniin eseridir. Hie; bir zaman §Uurlu ve mes'uliyet 
hissiyl~ yap1lm1§ degildir. Hayvanlar bu faaliyetleri, yanmn problem 
ve Slklntllanm gozoniiiie ald1klan i<;in degil, insiyaki bir hareketle 
yaparlar. Boylece istikballerini garantilemi§ olurlar. Rahat bir §ekilde 
ya§arlar~ istikbal iizerinde kafa yorup dii§iinmek, §Uurlu ve saglam bir 
fikir ister. i§te bu, insanoglunun en miimeyyiz vas1flarmdan biridir. 
Hie;: bir canh boyle bir iistiinliige sahip degildir. 

Hayvanla insan arasmdaki bu biiyiik fark gostermektedir ki, in
sanoglunun ba§ka herhangi bir yaratlk nevine nisbetle daha biiyiik 
mertebelere namzet olmas1 gerekir; «Bu giiniin hayatl» dif'e adlandl
nlan hayvanlarm hayatld1r. Hayvanlarda istikbal dii§iincesi yoktur. 
Fakat insanm hayat anlayt§l yanm gerektirir. ~ayet biz bu ihtiyac1 
inkar edecek olursak, kendi tabiatlm1za kar§l <;Ikml§ oluruz. 

Baz1 bilgin ve filozoflara gore, insanoglunun Sikmt1h hayat dev
resinde; ideal ve emellerini kaybetmesi, onu daha iistiin bir hayat dii
§iincesine sevkeder. Fakat onlar, insanoglunun miikemmel ve miiref
feh bir cemiyet seviyesine <;1ktlg1 zaman bu fikrin ortadan kalkacag1 
gorii§iindedirler. Roma'daki H1ristiyan esirlerinin,,birc;ogu bu dii§iince
yi benimsemi§lerdi. c;'iinkii H1ristiyanhk onlara goklerin miijdesini va~ 
detmi§ti. 

· Fakat ilim ve teknolojinin bir <;1g gibi biiyiidiigii, son dort yiiz se
nelik tarih, bu iimidi yalanlamaktadlr. Teknolojinin insanogluna sun
dugu ilk §ey belli ellerde toplanan <;e§itli vas1talard1r. Teknoloji bun
Ian alabildigine kullanmaya ba§lad1. Ve neticede kii<;iik san'atkarlarla 
i§t;ilere biiyiik bir darbe vurdu. Servetlerin akmtisim, hazine ve kasa
lara c;evirdi. Boylece halkm arasmda, muhtac; ve peri§an· i§<;iler kitlesi 
dogdu. Teknolojinin ilerlemesi neticesinde meydana gelen bu mide bu
landmcl manzaralan Karl Matx'm «Kapitah> adh eserinde incelemek 
miimkiindiir. Karl Marx bunu, 18. ve 19. as1r gibi huzursuz iki as1r 
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ya§ayan i§c;i s1mfmm en biiyiik c;1ghg1 olarak ifade ediyor. Sonra bu 
c;1ghklann yanklSl ba§ladl. Ve bunu uzun miicadeleler takip etti. Bir
taklm i§c;i te§ekkiilleri kuruldu. Ve boylece durum bir dereceye kadar 
diizeldi. 

d) Ahlak Cephesi 

Mes'eleyi ahlak ac;1smdan ele ald1gim1z zaman da «ahiret aleminin» 
bir zaruret oldugunu goriiriiz. <;iinkii onsuz insanhk tarihinin manas1 
kalmaz. 

v. 

insanoglunun f1B"atl, hay1rla §erri, dogruyla egriyi, adaletle zulmii 1.. 

yekdigerinden ay1racak kudrettedir. Bu yoniiyle insan, diger yaratlk
lardan aynhr. Fakat gel gor ki, Allahii Teala'mn miikerrem kild1g1 
insan denen varhk, Allah'm bah§ettigi f1trat1, bu b_iiyiik nimetten mah
rum yaratlklardan daha c;ok c;igniyor, hemcinslerine zulmediyor, ol
diiriiyor, kotii yollara sevkediyor. Onlara elinden gelen her tiirlii ko
tiiliigii reva goriiyor. 

Hayvanlar hemcinslerine zulmetmezler. Yurdunda asian, asian de
gildir. ininde kaplan, kaplan degildir ... Ne yaz1k ki insan, karde§lerini 
parc;alar duruma gelmi§tir. Hatta yakmlanm bile. Hem de orman ka
nunlannda misli goriilmedik bir vah§etle. 

Ne ac1d1r ki, be§er tarihinin biiyiik bir k1sm1; zuliim, fesat ve dii§
manhk hikayeleriyle dolup ta§maktadlr. Tarihc;i, tarihteki hadiselerin, 
insanhgm vicdaniyle tamamen tezat te§kil ettigini goriince beyninden 
vurulmu§a donecek ve biiyiik bir iimitsizlige kap1lacaktlr. 

Biitiin diinya sahnesi korkunc; bir felakete dogru mu gidiyor? lc;i: 
mizden gelen bir ses; hay1r diyor. insanhgm kalbindeki adalet ve in
sat duygulan boyle bir §eyin imkans1z oldugunu hayk1rmaktad1r. Bir 
giin gelecek hak ve batll ortaya c;1kacakt1r. Giin olacak, zalim ve maz
lum meyvelerini toplayacaktlr. Bu, tarihin realitelerinden uzakla§tml
masi miimkiin ·olmayan bir arzudur. Aym zamanda insan fltratmdan 
da, sokiip atmak kabil degildir. 

Realite ile fltrat arasm1 aYJran bu biiyiik bo§lUk iizerinde iyice 
durmak gerekir. «Olanlan «olmasl» gereken §ey arasm<;laki korkunc; 
mesate gostermektedir ki; hayat ic;in haz1rlanm1§ bir ba§ka sahne dah~ 
vardu. Ve bu sahnenin birgiin mutlaka ac;Ilmasi gerekir. Bu biiyiik 
bo§luk hayatm biitiinliigiinii saglamay1 gerektirmektedir. 

Hirs1zhklar, vurgunlar, zorbahklar, haks1z ithamlar, siyasi tica
retler, kelime oyunlanyla yap1lan asilsiz propagandalar ... Ve daha ne
ler neler ... Akla hayale gelmedik dalavereler. Gazeteler bizlere filan 
ldarenin zay1f muanzlanm, millet menfaati, milli huzur ye giivenlik 
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gibi isimler altmda nas11 tepeledigini, falan milletin tarih boyunca . si
lah zoruyla alamad1g1 topraklan nasll i§gal ettigini haber veriyor. Bu 
gazeteler ancak zay1fla kuvvetli ve hakimle kolelerin trajedilerini hi
kaye etmektedirler. 

Bu diinya akla hayale gelmedik facialara, §eytanhklara, anar§iz
me ve korsanhga sahne olmak i<;in mi yaratilmi§tlr? Zalimler ve maz
IU.mlar, yaptlklarmm hesabm1 vermiyecek mi? Boyle bir dunya ger<;ek
ten eksik oldugunu ilan etmektedir. Ve bu noksanhgm tama;mlanmasi 
gerekir. 

e) Davram§ Problemi 

Ahiret mes'elesini bir ba§ka a<;1dan inceleyelim : insanhgm zihnini 
as1rlardan beri <;ok miihim bir problem kurcalay1p durmu§tur. insan-.._ . 
Ian zorla hak yoluna getirmek. Cemiyet i<;inden baz1 fertlerin bu he-
defi ger<;ekle§tirmek · i<;in siyasi bir sulta kurduklanm dii§iinecek olur
sak, milletin dayak ve i§kenceden korkarak arzu edilen hedefe dogru 
yonelmesi bir baklma miimkiindiir. · 

F'akat bu siyasi sultay1 idare edenleri, adalet ve insafm ger<;ekle§
tirilmesine iten esas ~aktor nedir? Mahkeme ve kanunlardan yard1m 
aldiglmlZl dii§iinsek bile, bu giiglerle kanun ve polis kuvvetlerine bo
yun egmeyen yon ve hedeflere nas1l ula§abiliriz? Kesif bir propaganda 
faaliyetine giri§sek kotii kimselerin giinahlardan el <;ekmelerini iste
sek bizi kim susturabilir? Boyle bir hareket, kiilfetsiz toplanan fayda
dan uzak m1d1r? ~u bir hakikattir ki, diinyadaki azab korkusu insan
llgm inhiraf rotasm1 degi§tiremiyecektir. Hepimizce malumdur ki, ya
lancihk:I-u§vet, zimmete para gegirme, riiifuzun suistimali gibi daha 
birgok yollar cezalan engelleyecektir. 

Ger<;ek §Udur ki, insan kalbinin derinliklerinden f1§k1ran faktor
lerin di§mda hi<;bir kuvvet su<;larm oniinii alamayacakt1r. ~ayet vic
clan denilen kuvvet insamn iradesine girecek olursa harici hi<;bir amil 
emu <;Ikaramayacaktlr. Bu iistiin vas1f ahiret akidesinden ba§ka hi<;
bir yerde bulunmaz. Bu inan<;ta, son derece kuvvetli bir ((enerjin giz
lidir. Ve bu kuvvet, giinahlardan sakmmay1 her insamn §ahsi bir mas
lahatl olarak nitelendirmektedir. Bu herkesin ragbet gosterdigi bir 
maslahattlr. ister idareci olsun ister idare edilen, ister aydmhkta ol
sun ister karanhkta, herkes bir gun mutlaka Allah'm huzuruna <;Ika
cagim dii§iinmektedir. Genel olarak biitiin insanlar Allah'm kendile-· 
rini gordiigiinii hissetmektedirler. Mutlaka ince bir hesaba <;ekilecek
lerini sezmektedirler. 

~ayet ahiret aleminin bir ger<;ek olduguna inanmayan materya
list bilginlerin, ((tarihin gosterdigi tecriibeler oniinde; insam muraka-
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be edecek ve onu her tiirlu §artlar ic;inde hak ve adalet yoluna go
tiirecek ahiret dU§Uncesinden ba§ka hic;bir §ey yoktur,» demeye mec
bur olduklanm du§unecek olursak, bu nazariyenin mahiyetini kolay
llkla anlayabiliriz. 

<<Ahiret alemi, hayali fikirden -ba§ka bir §ey degildir» diyenlerin \ 
dti§unmeleri gerekir ki, boyle hayali bir du§unce, hayat realitemize 
nisbetle nasll oluyor da son derece buyuk bir ehemmiyet ~a§Iyor? 

Bu fikirden uzakla§tlgirmz zaman hayati -degerlerimiz nic;in yi-
kllmaga mahkO.m oluyor? -

Hayali bir fikrin, be§er hayatmda bu derec~ buyuk bir ehemmi- \. 
yet ta§Imasi mumkun mudur? Realiteden uzak hayali bir fikrln, ger
~eklerle alakas1 olmamasma ragmen be§er hayatmda hakikaten us~ 

tun bir rag bet gordugune dair bir _ ornek gosterebilir misiniz? 
Hayatimizi tanzim edip, ustun adil esaslar uzerine oturtmak ic;in 

ahiret alemine i~tiyac; duymamiz, esasmda, ahiretin kainatm buyfik 
hakikatlerinden biri oldugunu bir kat daha kuvvetlendirmektedir. is
tidlalin bu mantlki cephesi, bu nazariyenin dogruluk derecesini ilmi 
laboratuvar katiyetinde isbatlamaktadir. 

f) Evrensel Zaruretler 

Ahiret inancma, ((kevni zaruretler» dedigimiz bir ba§ka a~1dan 
daha bakallm. Gec;mi§ devirlerde kainatm bir ilah1 oldugu konusunda 
c;ok §eyler soyiendi ve ac;1kc;a ortaya kondu ki, ilmi ve fikri c;ali§malar 
bizi bu kainatm bir ilah1 oldugunu itirata davet ediyor. Geriye §byle 
bir sualimiz kallyor. ~ayet burada insanla ilah arasmda bir alaka ol
saydi, bunun §imdiye kadar belirmesi gerekirdi. Bu ilgi ve munasebet 
ne zaman kendini gosterecektir? 

((Bugunku dunyam1za nisbeten bu alaka daha henuz tecelli etme
mi§tir.» diye kestirip atmak mumkundur. Allah'a inanmayan bir adam 
bar bar bag1nyor : ((Ben Allah'tan korkmuyorum!» Sonra kendisine 
hi<; bir fenallk gelmiyor. Ustelik liderlik mevkiine kadar yukseliyor. 
Hakimiyetin butiin Ol~iilerini eline allyor ve elinde tutuyor. 

Allah'm hak davasm1 teblig edenler devrin iktidarlan tarafmdan 
~e§itli bahanelerle engellenmekte, diger taraftan bir~ok muessese ve 
yaymevleri- ((fuzem!z ' aya gitti : ilahimzla goru§me §erefine nail ola
madi» diyen kimselerin propagandalanyla me§gul olmaktad1r. Ve bu
tun resmi propaganda organlan bu muesseseleri desteklemektedir. 
Dava adamlan tezleriyle ortaya atildiklan zaman, asnn bilginleri, 
<ISizler karanllklar ic;inde yuzen gericilersiniz! » diyerek kar§l ~1kmak
tad1rlar. c;ocuklar dogar, sonra buyur ve Olurler... 
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Milletler §an ve §erefte en yiiksek payeye ula§Irlar ... Sonra yikl
hrlar .. . 

ink1laplar olur, sonra kaybolur .. . 
Giine§ dogar ve batar. i§te bu gibi hallerde kafam1z ve gonliimiiz 

bizi ya Allah'm varhgma inanmaya, ya da bu varhgm inkarma sev• 
keder. ~ayet Allah'a iman etmeyi se~ecek olursak bilmecburiye ahirete 
inanmay1 da kabullenmemiz gerekecektir. Yoksa insanm ilah1 ile olan 
alakasm1 a~1khga kavu§turacak ba§ka bir yol yoktur. 

g) Tecriibi Deliller 

~imdi de ahiretin bir ba§ka cephesini ara§tirahm Oldiikten son- . 
raki hayat1 dogrulayan tecriibi deliller var m1dlr? 

Haddizatmda ikinci bir hayatm varhgma delil olarak her §eyden 
once i~inde ya§ad1gm1z birinci hayat katidir. ikinci bir hayatm var
hgmi inkar edenler, birinci hayatm mevcudiyetini a~lk~a kabullen
mektedirler. Bir de hayat, bir kere ortaya ~1km1§ olduguna gore ayru 
ameliyenin bir kere daha tekrarlanmas1 nas11 imkans1z olabilir? Bu
giin bizim ya§ad1g1m1z bu tecriibenin ikinci olarak bir daha tekrar
lanmasl nas1l muhal olabilir? ~u bir ger~ektir ki, insan akh ve man
tigl i~in bir hadiseyi «halde» kabullenip <cistikbalde» inkar etmek bir 
tezattlr. 

i§te boyle hayat ve kainat1 «fiziki» yolJ.arla izaha ~ah§an bilgin
ler, §ayet ilk hayatm yaratllmasma medar· olan §artlar haz1rlarursa, 
bu hayatm bir kere daha meydana gelmesi miimkiindiir, demek mec
buriyetinde kahyorlar. Ba§ka bir hayatm meydana gelme ihtimali 
-nazari olarak- bizzat husule gelen ilk hayattan ~ok daha · kuvvet
lidir. Hayatm yarat1c1S1 olarak inand1g1nnz herhangi bir giiciin -ki 
nas1l bir yaratic1 olursa olsun- ilk olarak yaratnn§ oldugu nesnelerin, 
ayrusm1 tekrar yaratabilecegini kabullenmemiz gerekir. Her §eyden 
once bunu a~1k~a itirat etmemiz Iaz1m. Aksi takdirde bugiin i~inde 
ya§adig1m1z ilk hayati inkar etmi§ oluruz. ilk hayatm varhgm1 ka~ 
bullendigimiz zaman ise, obiir hayati inkar konusunda iizerine dayan·· 
<llgimiz biitiin temelleri kokten y1km1§ oluruz. 

·h) Ruhi Etiidler 

Psikolojik ara§tirmalar isbat etmektedir ki; insan beyninin biitiin 
hiicreleri hi~ degi§meden varhklarm1 devam ettirmektedirler. Bu re-· 
alite a~1k~a isbat etmektedir ki, insanm e.kh· viicudunun bir par~as1 
degildir. Hiicre ve sinirleri birka~ sene i~inde tamamen degi§mekte
dir. Fakat §Uuraltuim <;ali§ma mekanizmas1, aradan seneler ge~mesine 
ragmen, herhangi bir degi§meye meydan vermeden miikemmel bir §e
kilde i§lemektedir. Eger bu tesbit mekanizmas1 viicutta bulunsayd1 
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yeri nerede olurdu? Ozellikle vi.icudun hangi boli.imi.inde gizlenirdi? 
~ayet vi.icudun bir par~as1 i.izerinde bulunuyorsa, bu p,ar~alarm sene
ler sonra ortadan kalkmas1yla ni~in kaybolmuyor? Bu ne tuhaftlr ki 
bu tesbit mekaniztnasmm bi.iti.in levhalan kendiliginden kmhp par
~aland1g1 halde, kendisi yok olmamaktad1r. 

Psikoloji ilmindeki yeni ara§tirmalar katiyyetle ifade etmektedir 
ki; insanoglunun varhg1, ger~ek manada daima ytkllma, erime ve yok:. 
luk ameliyeleriyle kar§I kar§Iya bulunan maddi vi.icuda inhisar etti
rilemez. insan varhg1 bi.ittin bunlardan ayn ba§ka bir §eydir. 

ikinci bir aleme yani ahirete inanmayanlar, aklllannca bu ~aina
tl ebedi bir alem olarak gostermek isterler. Bunun i~in ~ogu zaman 
«o1Umi.in» sebeplerini ara§tmrlar. Bunun i~in de hayatm sonsuzla§tl· 
rllmas1 hususunda ba§ka sebepler vazetmek imkam ararlar. Ne var ki 
her seferde de ~ok gilli.in~ durumlara di.i§mektedirler ve her ara§tlr
rna, Oli.imi.in ka~Imlmaz ve . korkun~ bir son odugunu gosteren delil
lerle n.eticelenir. 

«Nedir Oli.im ... ». ilmi toplantllarda Slk Slk ortaya atllan bu mi.ihim ./' 
suale iki yi.ize yakm cevap verilmi§tir. i§te baztlan : 

«Vi.icudl.m faaliyetini kaybetmesi», «Canh maddelerin hareketsiz 
hale gelmesi», «Sinir sisteminin durmasi», «Az hareketli proteinli mad
de1erin ~ok hareketlilerin yerini almast», «Merkezi sistemlerin zayifla
mast; bagtrsaklardaki zehirli bakterilerin vi.icuda yaytlmalan». .. Ve 
daha buna benzer oli.imi.in dl§ ~izgileri i.izerinde dola§an bir si.irti cevap. 

«Vi.icudun faaliyetini kaybetmesi» §eklindeki cevap majkuldi.ir ... 
<;i.ink:ii demir, kosele ve kuma§tan yaptlan bir~ok aletler belli bir ..za
man sonra ~all§ma kabiliyyetlerini kaybetmektedirler. Aym §ekilqe vi.i
cudum!IZ da kt§m giydigimiz deriler gibi eskiyor ve neticede faaliye
tini kaybediyor. Fakat modern ilim bizi bu hususta desteklemiyor. 
<;i.inki.i, insan vi.icudu i.izerinde yap1lan iltni ,mi.i§ahedeler gostermekte-
dir ki, insan vi.icudu hayvan derileri, ~elik aletler ve yal~m daglar gibi 
degildir. insan vi.icudunu benzetebilecegimiz en· uygun ornek trmaktlr. 
Irmaklar binlerce seneden beri yerytizi.inde akmaktadtr. Kim diyebilir 
ki; trmak aklyor, zaytfhyor veya kuvvetten di.i§i.iyor? Bu esasa daya:
narak No~l mi.ikatat1 kazanmi§ me§hur Dr. Lens Blank §oyle diyor: v 
«Teorik olarak insan, bir dereceye kadar ebedidir. <;i.inki.i vi.icutta bu-
1\man hi.icreler, vi.icuttaki ~e§itli hastahklarla sava§arak kendi kendi
lerini tedavi eden alet durumundadular. ·Buna ragmen insan, gene de 
ihtiyarhyor ve oli.iyor.» Oli.im olayt, bilginleri deh§ete -di.i§i.iren bir es-

. rar perdesi olarak devam ediyor. 
Vi.icudumuz daima yenilenme halindedir. Kammtzm hi.ictelerinde 
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bulunan proteinli maddeler aym §ekilde yok olmakta, yerine yemsl 
olu§maktadir. Viicudumuzun diger hiicreleri de aym durumdad1r; oliir
ler, yerlerini yenileri allr. Yalmz. sinir hiicrelerl boyle_ degildir. Bu de
gi§iklik onlarda her zaman goriilmez. ilmi ara§tlrmalar, insan viicu
dundaki biitiin atomlarm birkac; sene ic;in de degi§mesine kar§Ihk, in
san kammn yakla§Ik olarak dort senede degi§tigini belirtmektedirler. 
Burada §oyle bir netice «;Ikanyoruz : insan viicudu heykel degildir. An
cak devamh akan- bir nehirdir. Daima hareket haiinde bulunan bir 
1rmak. Boylece oliimiin sebebi, viicudun zay1flay1p kuvvetten dii§me
sidir diyen butiin nazariyeler suya dii§ffiU§ oluyor. <;iinkii c;ocukluk ve 
genc;lik c;aglarmda viicudu zehirleyen c;e§itli maddeler, gec;en uzun za
man ic;inde viicuttan atilmi§lardir. Bunlan oliime sebep olarak gos
termenin hie; te manasi yoktur. 

Baz1 bilginler, sinir sisteminin oliime sebep oldugunu iddia edi
yorlar. <;iinkii sinir §ebekeleri hayatm son demlerine kadar yenilen
meden varhklanm devam ettirmektedirler. Sinir sisteminin insan vu-

1 

cudunda zaaf noktas1 oldugunu soyleyen izah §ekli §ayet dogru olursa, 
sinir lifleri olmayan bir viicudun sinir lifleri bulunan viicuttan daha 
~ok ya§amasi gerektigini pekala iddia edebiliriz. Fakat ilmi mii§ahe
deler bu fikrimize . katilmiyor. Mesela baz1 agac;larda sinir lifleri yok, 
c;ok ya§1yorlar.1 Ama sinir lifleri bulunmayan bugday bir seneden faz
la ya§am1yor. Mesela Amipde de sinir sistemi yoktur. Bununla bera
ber yanm saatten fazla ya§aya;myor. Aym §ekilde boyle ·bir ac;Iklama
ya gore, sinir sisteminden en giizel ve en miikertunel §ekilde faydala
nan ve canhlar aleminde «en yiice . nesil» olarak bak1lan yaratlklann, 
sinir sistemleri c;ok zaJlf ve nesilleri degersiz canhlardan daha c;ok 
ya§amalan gerekir. Fakat gen;ekler, bizi gene de desteklemiyor. Kap
lumbaga, timsah ve «batik» ballgmm ya§lan diger canhlardan daha 
uzundur. Hepsi de ikinci kategoriye dahildir. Yani nesilleri degersiz. 
sinir sistemleri oldukc;a zay1ftlr. 

Canhlar belirli bir ya§ta ve muayyen bir zaman c;erc;evesinde ole
cektir. Bizler ne kadar gayret sarfedersek edelim oliimiin oniine ge
Gemeyiz. 

Dr. Alexis Carrel <cic; zaman» adh uzun bir makalesinde bu prob
lemi ara§tmyor ve bu sahada sarfedilen yogun c;ah§may1 ifade ederek 
§oyle devam ediyor : 

((insan, ebediligi ara§tlrmaktan ve onun otesine ko§maktan hie; 
b1r zaman usanmayacaktlr. Halbuki, bu sahada ebediyyen ba§anya 
ula§amayacaktlr. <;iinkii viicudunu meydana getiren parc;alar, muay
yen kanunlar c;erc;evesinde hareket etmektedir. insanoglu, viicudunun 
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organlanndaki fizyolojik zamam durdurabilir, hatta k1sa bir sure i~in 
oliimii de geciktirebilir, fakat hi~ bir zaman oliimiin oniine ge~emez.» 1 

i) K1yamet Saatx 

Diinyanm sonu meselesi, arbk iyice anla§Ilmi§tlr. <;iinkii bizler, 
zaman zaman yeryiiziinde meydana gelen kii~iik k1yametleri gozleri
rnizle gormekteyiz. Bunlar ilerde, biiyiik ~apta bir kere daha tekerriir 
edecektir. 0 zaman biitiin yeryiiziinii kaplayacak ve yer yerinden oy
nayacaktlr. 

Bizlere k1yametin miimkiin oldugunu bildiren belirti, depremdir. 
Diinyamn ~ekirdegi akkor halinde maddelerle doludur. Biz bunlan 
yanardaglann pat1amas1 neticesinde goriiyoruz. Bu maddeler ~e§itli 

yollarla yeryiiziinii etkiler. Mes~la, insam deh§ete dii§iiren korkun~ 
sesler ~1kanr. Depremlere sebebiyet verir. Deprem kelimesi eski insan
larm hayatmda korkun~ bir kelime oldugu gibi, ilim ve teknolojinin 
ilerlemesine ragmen giiniimiiz insammn hayatmda da aym tesiri gos
termektedir. Depremler, tabiatm insana kar§I yapt1g1 bir hamledir. 
Fakat insan ona kar§I hi~ bir §ey yapamaz. <;iinkii biitiin kuvvet bii
yiik kudretin elindedir. insanoglu depreme kar§I koyacak giice sahip 
degildir. Deprem, insana daima kipkirrmzi, k1zgm cehennemi bir mad
de iizerinde ya§adlgm1, bu madde ile kendisi arasmda kahnhg1 elli ki
lometreyi ge~meyen incecik bir kabuktan ba§ka bir §ey olmadlgm1, 
yerkiireye nisbetle bu kabugun ancak bir elma 'kabugu mesabesinde 
oldugunu habrlatan bir uyanc1d1r. 

Ge,£_rge Ga~ow §6yle diyor : .. 
((Mavi denizlerimizin ve modern binalarla techiz edilrili§ medeni / 

§ehirlerimizin altmda ~1lgmca alevlenen bir tabiat cehennemi vard1r. 
Ba§ka bir ifadeyle bizler, yeryiiziiniin biitiin nizamlanm berhava ede
cek, her an patlamaya haz1r, biiyiik dinamit lokumlarmm iizerinde du
ruyoruz. >> 2 

· Tarihin kaydettigi e:r;t eski ve korkun~ deprem, 1556 yllmda <;in'in 
Changhai bolgesinde meydana gelmi§tir. Bu felakette .8.000.000'dan 

~ fazla canh oliime mahkum .olmu§tur. Portekiz'in ba§kenti Lizbon'da 
1755 senesinde meydana gelert bir depremde §ehir tamamen ~okmii§ 
ve alb dakika i~inde -30.000 insan yok olmu§tur. Ve _ hatta bu depre
min Avrupa'nm dortte birini sallad1g1 soylenir. Boyle bir deprem 1877 
miladi senesinde Hindistan'm <<Assam» §ehrinde meydana gelmi§tir. 
Ve tarihte ~§ biiyiik deprem arasmdad1r. Neticede Hindistan'm kuzey 

~ (1) Alexis Carrel, insan Bu MechUI, 175. 
(2) George Gamow, Bio~raphy of the Early, P. 62. 
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taraflannda iki biiyiik 9<Hane ve Yikilma olmu§tur. Aym zamanda 
«Brahmaputra» nehri yon de~i§tirmi§tir. Himalaya da~larmdaki Eve
rest tepesi 100 m. kadar yiikselmi§tir. 

Bunlar kii9iik 9apta ktyametciklerdir ... Diinyamtz kulak zarlanm 
patlatan korkun9 seslerle infilak ettigi zaman ... Paha bi9ilmez modern 
binalarm tavanlan ve duvarlan birbirine girip par9aland1g1. .. Fezaya 
uzana:ri gokdelenler sonbahar yapraklan gibi savruldugu ... Diinyanm 
altmdakiler iistiine, iistiindekiler altma ge9erek kan§tlgL .. Birka9 da
kika i9inde, binbir emek sarfedilerek kurulan biiyiik §ehirler harabe 
haline geldi~i ... insan cesetleri ortah~1 kapladl~l ... Deniz kenanndaki 
bahk y1~mlan §ehirlerin cadde ve meydanlanm doldurdu~u zaman .. . 
Evet i§te o zaman k1yamet depremi kendisini gosterir. 

l§te boyle bir zamanda insan, tabiat kar§Ismdaki aczini idrak eder. 
Deprem, hi9 bir zaman §ehrin kap1lanm 9alarak «ben geliyorumb> 
demez. Herhangi bir haberci veya korkutucu gondermez. Bir anda or
tall~! cehenneme 9evirir. Gelmesiyle gitmesi bir olur. tnsanoglunun 
depremin olaca~1 bolgeyi ve zamam tesbit edememesi ne biiyiik ((ta
lihsizliktir. Ve ne korkun9 bir felakettir.» I§te bu depremler bize bii
yiik k1yameti haber yeriyor. 0 deh§etli giin bizr bir sabah ans1zm ya
kalayacaktlr §iiphesiz. Bu depreniler, yeryiiziiniin yarabciSI yiice Al
lah'm istedi~i zaman diinyaYl tarumar etmeye kadir oldu~unun a91k 
delilidir. 

I§te fezarun arzettigi manzara biitiin deh§etiyle meydanda ... Ka
inat, u9suz bucaks1z bir bo§luk. Orada saYJ.lamayacak kadar YJ.ldizlar 
ve gezegenler donmekte. T1pk1 belli bir yiizey iizerinde, tasavvur edi
lebilecek en biiyiik h1zla donen milyonlarca topa9 gibi.. . Bu donii§iin 
bir gun tahayyiilii imkans1z biiyiik bir 9arp1§maya donii§mesi miim
kiindiir. 0 deh§etli anda, kainatta bulunan cisimler, daha 90k modern 
niikleer silahlarla' techiz edilmi§, binlerce bombard1man u9agma ben
zerl~r ... Bu u9aklar havadaki hedeflerine ula§tiktan sonra, bir anda 
par9alanarak kiil olurlar. Fezadaki YJ.ldlzlann birbirlerine 9arpmasm
da hayret edilecek bir §ey yoktur. Esas hayret verici taraf1, bu kadar 
y1ld1Zln birbirine 9arpmadan e§siz bir nizam i9inde seyretmeleridir. 
Astronominin yapml§ oldu~u ara§tirmalar gok cisimlerin.in yekdi~e
riyle . ~arpi§masmm imkan. dahilinde oldu~unu do~rulamaktadlr. Ayru 
zamanda _giine§ sisteminin varhg1 ve baz1 Yild1zlar arasmda meydana 
gelen ~ki biiyiik bir ~arpi§marun vukuu etrafmda donen. haberleri 
kuvvetlendirmektedir. Bu ~arpl§IDaYJ. biiyiik ~apta tasavvur ettigj.:rpiz 
zaman kJ.yamet giiniiniin imkan dahilinde oldugunu daha iyi anlar1z .. . 
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i§te boyle bir hadise k1yamet dedigimiz hengamenin t~ kendisi ola-
bilit .. :· . . ... ' . 

j) Oldiikten Sonra Dirili§ 

«Oliimden sonra dirili§ var m1d1r?» Bu, modern kafalarda daima 
tereddiit uyand1ran bir sualdir. Sonra Have ederler : «Hayir!» Oliimden 
sonra hayat yoktur. <;iinkii bizim bildigimiz hayat, bile§ik maddi ele
mentlerin oz:t;aya koydugu muayyen §artlar it;inde bulunur. B\1 kim
yevi bile§ikler oliimden. sonra bulunmaz. 0 halde oliimden sonra ha
yat da yoktur: 

uNoroloji ilminin bildirdigine gore, insan zihninin normal t;aii§
malan di§mda harici ale'mi tammak ve irtibat kurmak asia miimkiin 
degildir. Oliim otesine gelince .. . Alt iist olan akli nizamm terkibi ile 
oliim otesini idrak etmek miimkiin degildir.» 1 

Fakat, insan viicudunda part;alanan hiicrelerin hayatm sona er
mesinde herhangi bir rolii olmadlgm1, «hayatm», hiicrelerin yok olup 
degi§mesinden sonra da varllg1m devam ettiren miistakil · bir varllga 
sahip oldugunu kuvvetlendiren ba§ka klyaslar da var. 

Herkest;e malumdur ki, insan viicudu hiicre denilen atomlardari 
meydana gelmi§tir. Bunlar hakikaten kiit;iik ve karma§Ik zerrecikler
dir. Normal bir insamn viicudundaki hiicreler 260.000.000.000.000.000 
gibi korkunt; bir rakamdan daha fazlad1r. Bu hiicreler kiit;iik bir tug
laya benzerler. Viicudumuzun iskeleti bunlardan kurulmu§tur. Fakat 
viicudumuzun tuglalanyla topraktan yap1lan tuglalar ara8mda' biiyftk 
farklar vard1r. in§aatlarda kullamlan tuglalar, fabtikada yap1ld1g1 gibi 
kallr. Ylllarca aym §eklini muha.faza eder. Bir defaya mahslls olmak 
iizere binalarda kullamhr. Fakat iskeletimizin tuglalan her dakika de
gi§mektedir. Hatta her saniye ... Viicudumuzun hiicreleri yekdigerine 
siiriinerek a§man aletler gibi hlzla eksilmektedir. Bu vitaminler, kay
bo1an ve eksilen hiicrelerden sonra viicudun ihtiyat; duydugu tugla. 
~allplanm haz1rlamaktadlr. insan viicudu kendi kendine devamh de
gi§me halindedir. Tl.pk1 co§kun bir nehir gibi. Biraz once akan suyu 
bulmak mijmkiin degildir. Qiinkii bir yerde karar k1lmaz. Devdmh 
akar. Nehir, kendi kendine daimi bir degi§me it;indedir. Uzun zaman
dlr gordiigumiiz nehir gene aym nehirdir. Ama sular yerinde durma-
YIP degi§mi§tir. . 

Viicudumuz akan bir nehir gibi siirekli akl§ halindedir. Bir- za
man gelir, viicudun eski hiicrelerinden hit; bir §ey kalmaz. Qiinkii yeni 
hiicreler gidenlerin yerini ahr. Bu faaliyet t;ocukluk ve gent;lik t;agla-

(1) Religion and scientific outlook, 206. 
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nnda h1zla devam eder. 40-50 ya§larmda yava§lamaya ba§lar. Bu ye
nilenme ameliyesinin ortalama olarak her on senede bir defa vukua 
geldigini goruriiz. Gorunen maddi vucudun yok olma faaliyeti surekli 
olarak devam eder. Fakat insamn i~ alemi katiyyen degi§mez; hare
ketleri, adetleri, hafiZaSI, idealleri ve fikirleri oldugu gibi kal!r. insan, 
hayatmm biitiin ~aglarmda y1llarca kendini aym §ekilde gorur. Vii
cudunda herhangi bir degi§iklik hissetmez. Organlarmdaki degi§iklik
ten habersizdir. Halbuki ayaklarmm tlrnaklarmdan · ba§mm sa~larma 
kadar biitiin azalan biiyiik degi§iklik gostermi§tir. 

f}ayet insan, viicudun yok olmas1yla yok olsayd1, hiicrelerin kay
bolmasi ve tamamen degi§mesi en azmdan alum iizerinde muessir bir 
kuvvet olurdu. Fakat ~ok iyi biliyoruz ki, boyle bir §ey olmu§ degildir. 
Bu hadise te'yid ediyor ki, <dnsan den:en varllk>> veya «insamn hayati)) 
viicuttan ayn bir §eydir. Viicudun yok olmasma ve degi§mesine rag
men o hala ayaktadlr. T1pk1 uzerinde hucrelerin sefer yapt1g1 bir ne
hir gibi. . . Bir bilgin §6yle diyor : · 

«Degi§en diinyada degi§meyen nesne, §ahsiyyettir. >> 
f}ayet oliim insamn yok olmasi manasma gelseydi, vucutta mey

dana gelen biitiin bu kimyevi reaksiyonlardan sonra, «insan olmii§
tiin> ve olumiinden sonra yepyeni ba§ka bir hayata atilmi§tir, diyebi
lirdik! Bu §U demektir, caddede gordiigumuz elli ya§larmda bir adam 
bu k1sa hayatmda be§ defa olmii§tiir. Eger bu adam maddi vucudun
daki hiicrelerin be§ defa' yok olmasmdan sonra olmemi§se, altmc1 de
facta Oldiigiine nas1l inanabiliriz? Ya§amad1gma nas11 kanaat getire
biliriz? 

k) Cennet - Cehennem 

Kur'an-I Kerim, ahiretin kabulu konusunda fazlas1yla durdugu 
halde bu konunun detaylarma fazla ·yer vermez. Kur'an'daki cennet
cehennem tasvirleri, azab sahneleri, bu konularda etrafh malumat 
vermek amacmdan ~ok, islam nizam1m hayata yerle§tirme ve ki§ileri 
hak yola ~ag1rma gayesine dayamr. Allah, mii'min · ve miittaki kullar1 
i~in, ahirette, cenneti, dinlenmeyi, ebediyyeti, anlatllmaz nimetleri, 
zevkleri, emin bir istirahat yurdunu hazirlami§tlr. Cennete girecek 
olan bu bahtiyar insanlan melekler kar§Ilayacak ve onlerine cennetin 
kap1lanm a~acaktlr. «Selam size, ho§ geldiniz, temelli olarak buraya 
giriniz.>> diyeceklerdir. 

Kur'an'a gore, yerle gogun toplamma e§it bir geni§lige sahip bu
- lunan (Al-i imran, 133) cennet, ne sogugun sertliginin, ne de gune§in 

Sicakhgimn etkili olmadigi devamh golgelikli olan emin . bir makam
dir. (Nisa, 57). Cennet ehli yiiksek binalarda, bah~elerle ~evrili ko§k-
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lerde otururlar. (Bakara, 25). Cennetin altmdan umaklar akar, (Ba
kara, 25; Al-i imran, 15, 136), kaynaklar ve ~e§meler ft§kmr. .Selsebil 
<;e§mesinde kafur ve zencefille kokulandmlmt§ Tesnim bulunmaktadu. 
Her ~e§it meyve cennet ehlinin elinin altmda bulunur. Asmalar, pal
miyeler, narlar, stralar halinde akasyalar, hasth kelam her mevsim 
yeti§en ve yeme yasag1 bulunmayan giizel yiyecekler bulunmaktadtr. 
Yiizlerinden ne§'e ve rahathk okunan cennet ehli, atlastan ve nakl§h 
ye§il kuma§tan elbiseler giyerler, gtizel kokular siiriiniirler, incilerte 
siislenirler. (insan, 21) . Onlara, incilere benzeyen giimii§ten kaplar ve 
testiler ta§tyan gen~ delikanhlar hizmet ederler. (insan, 19). Allah'm 
bzel olarak cennet ehline hizmet etmek iizere yarattlg1 inci, mercan 
ve yakut gibi giizel ve e§it ya§ta iri gb~ii, siislii huriler onlara e§ 
olurlar. Canlanmn istedigi her yiyecek hemen bnlerinde haztr olur. 
(insan, 14; Hakka, 23). 

Bu se~kin ki§ilerin her arzusunu Allah yerine getirir. Tek kelime 
ile nefislerinin temenni ettigi ve gozleri ok§ayan her§ey onlar i~indir. 
(Zuhruf, 71). Allah onlan ar§t a'lamn yamnda kar§tlar, onlara nza
smt belirte.rek kendilerini kabul buyurur. (Al-i imran, 15). K1sacas1 
cennet ehlinin yiiziinde apa~1k bir sevin~ ve ne§'e goriiliir. (Al-i Im
ran, 100). 

Kur'an'da biiyiik f1nn, kor ate§, Sakar, Laza, Hutama ve Haviye 
isimleriyle zikri ge~en cehennem (Nisa, 56; Al-i imran, 12; Mearic, 15; 
Hiimeze, 4- 5; Karia, 9). Yerin alt katmda oldugu belirtilen cehenne
min yedi kap1s1m sert ve §iddetli zebaniler tutarlar. (Nisa,• 145). Yap
ttklan kotiiliiklerin cezasm1 ~ekmek iizere, horlanmt§, aytplanmt§, nef
ret edilmi§, kotiilenmi§ ve ba§lan egik olarak cehenneme gelirler. On
Ian i~ine alan cehennem bir yanardag gibi ktvtlctmlar sa~arak ho
murdamr. (Furkan, 12; Miirselat, 32). Bir~ok tabakalan bulunan ce
hennem bir yeraltt zindam gibidir. Cehennemlikleri her taraftan ku
§attr, yiizlerini daglar, (A'raf, 41), uzuvlanm kopanr, etlerini yakar. 
K1sacas1 cehennem ehli i~in aklm kavramaktan aciz olacag1 saytstz i§
kence-ve azaplar vardlr. 

Cennetle cehennem arasmda bulunan A'ratta da belirli ozellikleri 
bulunan kimseler yeralacaktlr. 

Muhtelif isimleri bulunan cennet ve cehennemdeki hayatm siirek
liligi konusunda degi§ik gor\l,§ler bulunmaktad1r.1 

Kur'an-1 I{erim'de oldiikten sonra ba§layan kabir hayat1, kabir
den . kalkl§, israfil'in sura iifiirmesi, mah§er yeri, ainel defterlerinin 

(1) Daha geni§ bilgi i!;in bkz. Subhi Salih, Oliimden Sonra Dirili§, Tiirk!;e !;ev. Serafettin 
Golciik, istanbul, 1981. 
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verilmesi, hesaba ~ekilme, cennet veya cehenneme gitme ve buradaki 
hayat hakkmda a~tklamalar yaplhrsa da bunlar bilgi vermek ve bura
larm detayh hayatrm a~lklamaktan ~ok, iman i«;;in birer uyanc1 un
sur olarak kullamlmaktadu. Bunun dl§mda baz1 kaynaklarda yeralan 
tafsilat ise ~ogunlukla muharref Tevrat mell§e'li oldugundan ihtiyatla 
kar§tlamak gerekir. 



UQUNCU BOLUM 

ALLAH KELAMI KUR'AN 



A) KUR' AN iLiMLERi 

a) Kur'an'm Manas1, Ta'rifi ve Diger isimleri 

Kur'an kelimesinin kokii ve anlam1 konusunda <;e§itli gorii§ler one 
siiriildiigii gibi, kelimenin yazih§I bak1mmdan da miisliiman miiellif
ler arasmda iki ayn kanaat bulunmaktadir. Miisliiman miielliflerden 

Kur'an kelimesinin hemzesiz olarak ( .:_,I~ ) yaz1lacagmi one sii~ 

renlere gore; bu kelime, karine ( ~~ kelimesinin cem'i olan 

karain ( _;1~ ) kelimesinden tiiremi§tir. <;iinkii Karain yi..,J ) 

kelimesi de hemzesiz oldugundan Kur'an kelimesinin hemzesiz yazil
- mas1 gerekir. Bu gorii§ii Ebu Zekeriya Yahya ibn Ziyad el-Ferra (ol. 

207) savunmaktad1r. 1 

Biiyiik flk1h imam1 Muhammed ibn idris eH}afii'ye (61. 204) gore 
Kur'an kelimesi; hemzesiz ve harf-i tarif ile yaZihr ve ba§ka bir keli
meden tiiremi§ degildir. Sadece Hz. Peygambere inen kelam i<;in ve-

riJmi§ bir isimdir. Binaenaleyh karae ( i ~ ) fiilinden tiirememi§-

tir. Eger bu fiilden turemi§ olsaydi okunan her §eyin Kur'an olmas1 
gerekirdi. Halbuki Hz. Musa'ya indirilen kitaba Tevrat, Hz. !sa'ya in
dirilen kitaba incil dendigi gibi Hz. Peygambere indirilen kitaba da 
Kur'an ad1 verilmi§tir.2 

Ebu'l- Hasan el-E§'ari'ye gore (61. 324) Kur'an lafz1 bir §eyi ba§-

ka bir §eye yakla§tlrma anlammda karane .;., ~ ) fiilinden tiire-

ffii§tir . <;iinkii ayet ve surelerden bir kiSffil digerimn iizerine eklene
rek yakla§tlnlrm§tir. 3 

Diger baz1 miiellifler ise Kur'an kelimesinin hemzeli olarak oku-

nacagm1 ifade ederler. Onlara gore Kur'an lafz1 fu'lan 

(1) Si.iyuti, el-itkan , LI. 52. . 
(!!) Zerke§i , el-Burhan, I. 278 ; Ibn Manzur, Lisa.n'el - Arab, I, 129. 
(3) ibn Manzur, Lisan'el - Arab, I, 129. 

} 

Tefsir. C. I , lt,. 20: 
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vezninde hemzeli bir kelimedir ve toplama anlamma gelen kar' keli
. mesinden turemi§tir. Bu gorii§ii serdeden Ebu'l- ishak el-Zeccac (oL 

311) Kur'an-1 Kerim'in ge~mi§ kitaplarm meyvesini toplad1g1 anlami
m ihtiva e~tigini sayler. 1 

Ebu'l- Hasan Ali ibn Haz1m el-Lihyani (oL 215)'ye gore Kur'an 
kelimesi Gufrfm vezninde hemzeli bir masdar olup okumak anlamma 
karae'den turemi§tir. Ona gore bu hususu, bizzat Kur'an-1 Kerim de ifa
de etmektedir : ((Muhakkak ki onu toplamak ve okutmak bize aittir. 
Oyle ise biz onu okudugumuz vakit sen onun okumasma tabi' ol.>)2 

buyrularak Kur'an kelimesini kullanm1§tlr. 
Avrupah miiste§rikler ise islami olan her konuyu islam d1§1 kay

naklara baglamakta son derece gayretkar olduklarmdan Kur'an ke
limesinin de men§einin Arap<;a olmay1p Siiryanca veya ibranca ((ker
yani», ((kiryani» laf1zlanndan turemi§ oldugunu iddia etmektedirler.3 

Bunlar genellikle kalem, kitap gibi laf1zlarm Yunanca ve Siiryanca
dan ge~,;tigini iddia etmektedirler.4 Ancak Kur'an kelimesinin ve Karae 
lafzmm Kur'an'da yetmi§be§ defa kullamld1g1 nazan itibara almarak 
Arap asllh bir kelime oldugunu ve kelimenin kaynagmm da bizzat 
Kur'an'm kendisi oldugunu gozden uzak tutmamak gerekir. / 

Kur'an-1 Kerim'in ta'rifi : Ta'rif, bir §eyi efradm1 cami ve agyanm 
mani olarak tamtma olduguna gore; Kur'an-1 Kerim'in boyle bir ta'
z:ifini yapmak miimkun olamaz. Yap1lan ta'rifler umumiyetle Kur'an'
m biitiin vas1flanm ihtiva eden ta'rif olmak yerine sadece baz1 cep
helerini anlatan ta'rifler olmu§tur. Bunlardan iki tanesini §Oylece .zik
redebiliriz : ((Kur'an, Fatiha suresinden Nas suresine kadar Hz. Pey
gambere indirilmi~ olan ve kendisine has ozellikleri ihtiva eden se~kin 
lafizlardan ibarettir.,s 

Daha genel ta'rifi ise §Oyledir : ccKur'an, Hz. Peygambere vahy yo
luyla indirilmi~, mushaflarda yazllrm~ ve tevatiirle nakledilmi§ olan 
ve okunmas1yla i'caz dolu olan kelamdu.,• 

Miisliimanlar Kur'an'm Allah kelarm olu§unda ihtila.f etmemi§
lerdir. Ancak kelamcllarla fikih<;Ilar arasmda Kur'an'I tammlama ba
kJmmdan baz1 gorii§ aynhklan ortaya <;Ikmi§tlr. Ta'riflerdeki aynhgm 
sebebi, kur'an'm tamamma veya bir ktsmma delalet edip etmeyecegi 

(1) Zerke~i. el-Burhan, I, 278. 
(2) K1yamet, 17 - 18. 
(3) islam Ansiklopedisi, Kur'an maddesi. 
(4) Siibhi Salih, MebAhis, 20. 
(5) Zerkani, Menahil'el- irfan, IT, 10. 
(6) Zerkani, Menahil'el - irfan, I , 12. 
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hususudur. Son verdigimiz ta'rifte Kur'an'm ozelligi olarak zikredi
lenler hemen hemen bir biiti.fn halinde yer almi§ bulunmaktadir. Kur'
an'm ayetlerini ihtiva eden ve yaz1h olarak · tesbit edilmi§ olan mu
kaddes mecmuaya Mushaf ad1 verilir. 1 

'Baz1 miiste§rikler bu kelimenin de Habe§~eden almmi§ oldugunu 
iddia etmektedirler ki, dogrulugu §iiphelidir. Ancak iki kapak arasmda 
eiltlenen ve yaz1 ile tesbit edilen yapraklara sa:hife ad1 verildigi bilin
mektedir. 

Kur'an-1 Kerim'in Diger Adlan : 

Kur'an kelimesi Hz. :peygambere nazi! olan ayetlerin yekununu 
ihtiva eden sahifeler mecmuasma verilen en me§hur isim olmakla be
raber Kur'an'm bizzat kendisinde zikredilen bir~ok isimleri vardir. Ge
rek s1fat, gerekse isim olarak Kur'an'm doksan veya ellibe§ isminin 
bizzat Kur'an'da mevcut oldugu bilinmektedir. 2 Bunlardan en me§huru 
§U isimlerdir : 

1 - Kitab. Bu lafiz Kur'an'm 230 yerinde ge~mektedir. Kitab 
lafz1 bazan Tevrat i~in de kullamlmi§tlr. 

2 - Kitabm Anas1. Bu isim Kur'an'da levh-i mahfuz, muhkem 
ayetler olarak sozkonusu edilmektedir. 3 

3 - Fiirkfm. Kur'an-1 Ke:rim'de alti yerde ge~mekte olan bu isim 
hak ile batlh ay1rd eden anlamma gelir." Kur'an'm aynca Kelam, Nur, 
Mesani, Hiida, Rahmet, ~ifa, Mev'ize, Hikmet, Tenzil, Zikir, Hablullah, 
Fasl, Beyan, Vahy, Kayyum, Tezkire, Hakk, Urvet'iil- Viiska, Adl, Ka
sas, S1dk, Belag, Bii§ra, Mecid, Aziz ve Be§ir gibi isimleri ve Sifatlan 
bulunmaktadlr. 5 

b) Kur'an'm Niiziilii 

Kur'an-1 Kerim yirmiii~ senelik zaman siiresi i~erisinde peyderpey 
nazi! olmU§tUr. Niizul kelimesi liigat bak1mmdan bir yere S1zmak ve 
yerle§mek anlamma gelir. inzal ise birisini herhangi bir ~ere yerle§
tirip s1gmmak demektir. Keza yiiksekten a§ag1ya dogru yuvar~anma 
anlamma geldigi gibi inzal; bir §eyi yiiksekten a§ag1ya dogru. hareket 
ettirmek anlamma da gelir. Kur'an-1 Kerim bir cisim olmad1gma gore 
onun yukardan a§ag1ya indirilmesi bahis mevzuu olamaz. Kur'an'm 

(1) islam -Ansiklopedisi, Mushaf maddesi. 
(2) ismail Cerrahoglu, Tefsir Usulii , 34. 
(3) Zerke:;ii, el-Burhil.n, I , 273. 
(4) Zuhruf, 3; Al-i imril.n, 7. 
(5) Fiirkil.n, 1. 
(6) ismail Cerrahoglu, Tefsir Uswii, s. 36. 
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indirilmesi; peygambere bildirilmesi demektir. Bilindigi gibi Kur'an-I 
Kerim, kaynaklarm ifadesine gore ii~ kere indirilmi§tir : 

a) ilkin Allah'tan ba§ka kimsenin bilmeyecegi bir §ekilde Kur'
an-1 Kerim levh-i mahfuz denilen yere indirilmi§tir. Ancak levh ve 
kalem konusunda muhtelif rivayetler vard1r. Bu hususta daha: geni§ 
bilgi i~in tefsir kitaplarma ve islam Ansiklopedisine bakmak gerekir. 

b) . Ikinci olarak Kur'an-1 Kerim, Levh-i Mahfuz'dan diinya go-

giindeki izzet evine ( ) indirilmi§tir. Bu konuyu 

Kur'an-1 Kerim, Duhan, Kadr surelerinde sozkonusu eder. Bunun i~in 
mevzuu bahis olan indirili§in vaki oldugu geceler miisliimanlarca mu
kaddes olarak kabul edilmi§tir. Bu konuda ayetlerden deliller bulun
dugu gibi muhtelif hadisler de vard1r. Bunlardan birini zikretmekle 
yetinelim. Hakim, Said ibn Ciibeyr'den, 0 da ibn Abbas'tan nakletti 
ki o §Oyle demi§tir : ((Kur'an-1 Kerim zikirden aynlarak diinya gogiin
deki izzet evine yerle§tirildi ve Cebrail bunu Hz. Peygambere indiri
yordu., 

c) . Son olarak da peygambere ula§tlg1 indirilme merhalesidir. 
Bunu Ruh'iil - Emin ad1 verilen Hz. Cebrail peygamberimize indirmi§
tir. 

Hz. Cebrail'in Kur'an-1 Kerim'i kimden ve nereden alm1§ oldugu 
Allah'm kayd1yla alakall hususlar olup insamn bu noktalan kavra
mas1 imkans1zd1r. Maverdi'nin ifadesine gore Kur'an-1 Kerim'i koru
yan hafaza melekleri onu yirmi ytlda Cebrail'e ogretmi§ler, Cebrail de 
bunu (Kur'an'1) yirmi y1lda Hz. Peygambere intikal ettirmi§tir. Ceb
rail'in Kur'an'1 dogrudan dogruya Cenab-1 Allah'tan ald1gm1 soyleyen 
kaynaklar da vard1r. Nitekim Beyhaki Kadr suresini a~1klarken hu 
hususa temas eder. Hz. Cebrail'in Hz. Peygambere indirdigi Kur'an 
Fatiha suresinden ba§llyarak Nas suresine kadar i'caz dolu olan Mus
haf'taki laf1zlarm biitiiniidiir. Bu laf1zlar Allah'm kelam1d1r. Ne Hz. 
Cebrail'in, ne de Hz. Peygamberin bu ifadelerin tanziminde, tertib ve 
diizeninde miidahalesi vard1r. Bunlan ilkin Cenab-1 Allah tanzim ve 
tertib etmi§, sadece Cebrail onu Hz. Peygambere okuyarak nakletmi§
tir. Buradaki laf1zlar ve ifadeler tamamen bizim kendi be§eri kabili
yetlerimiz ve degerlendirmemize goredir, yoksa Cenab-1 Hakk'm og
reti§ ve nakledi§ tarz1m bizim zihni yap1m1zla kavrayabilmemiz im
kan d1§1d1r. Baz1 ki§iler Kur'an'm anlammm Hz. Peygambere nakle
dildigini ve Peygamberin bunu Arap~a ifade ettigini soylemek isterler. 
Bir ba§ka grup ta Kur'an'm lafzmm Hz. Cebrail'e ait oldugunu ve rna-
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nas1m Allah'm O'na_ vahyettigini naklederler ki her iki ifade de yan
ll§tlr, kitaba, siinnete ve icma'a ayk1nd1r. 

c) Kur'an'm BOiiimleri : Ayet ve Sftreler 

Ayet kelimesinin manrun : 
Ayet kelimesi, IU:gatta apa~1k alamet, i§aret ve m§ane anlamlan

'na gelir. Nitekitn Bakara suresinde : ((israilogullanna sor. Onl~ra nice 
a~1k ityetler verdik.» (Bakara, 211) buyrulurken a yet mucize manasi
na kullamlmi§tlr. 

Yine aym surede : ((Peygamberi onlara dedi ki; ger~ekten onun 
hiikiimdarhg-Inm alitmeti (ayeti) size titbfttun gelmesidir.» (Bakara, · 
248) ayetinde ala_met manasma kullamlmi§tlr. Aym ayetin devammda :, 
cc~ayet inananlardan iseniz §iiphe yok ki sizin i~in kesin bir ityet var
dir.» (Bakara, 248) buyrulurken de burada ibret manas1 kastedilmi§tir. 

Rum suresinde ise : ((GOkleri ve yeri yaratmas1, dillerinizin ve . 
renklerinizin degi§ik olmas1 da onun ityetlerindendir.>> (Rum, 22) buy
rularak, burhan ve delil manasma kullamlmi§tlr. Mii'minun suresinde 
ise : }((Biz Meryem'in oglunu da annesini de bir ayet klldJk.» (Mii'mi
nu~) buyrulurken garip i§ ve harika manasma kullamltnl§tlr. Is
tilahi olarak ayet, surelerin it;inde, ba§mda ve sonunda ayn olarak 
bir veya birkat; ciimfeden miirekkep bir kelamd1r. 1 

. . 

Ayetlerin aynm1 kesin bir kaideye tabi degildir. Binaenaleyh ayet-
lerin tayini k1yasa· dayah degil, tevkifidir. Bunun it;in baz1 surelerin 
ba§mdaki Elif, Lam, Mim. Elif, Lam, Sad gibi hece harfleri hirer a:yet 
oldugu halde Elif, Lam, Ra · gibi baz1 hece harfleri bir ayet SaYilma
makta, ayetten bir boliim kabul edilmektedir. Birt;ok hiikiimlerden ve 
ciimlelerden miite§ekkil · ayetler oldugu gibi, tek ba§ma hiikum ifade 
etmeyen ayetler de bulunmaktadir. Ayetlerin son kelimesine faslla 
adl verilir. <;iinkii bu kelime kendinden sonra gelen ayetten bir o~ceki 
ayeti ay1rmaktad1r. Fas1Ia kelimesinin son harfine de fas1la harfi denir. 

Ayetlerin tertibi de klyasa dayah olmaYip · tevkifidi+. <;iinkii Hz. 
· Peygamber nhil olan her ayetin hangi surenin neresine konulacagm1 
vahy katiplerine bildirirdi, bu konuda icma-1 iimmet vard1r. Hz. Ceb
rail vahyi getirdikt;e her ayetin yerini de peygambere soylemi§tir. Ayet
Ierin yerlerini haf1zlar boylece ezberlemi§ler sonra Hz~ Ebubekr dev
rinde Kur'an derlenirken ve Hz. Osman devrinde teksir edilirken ayet
lerin tertibi oldugu gibi niuhafaza edilmi§tir. Bu hususta hit;bir ihtilaf 
varid olmami§tlr ve ayetlerin konuldugu glbi yerle§tirildigi konusun
daki icma' bize kadar ula§ml§tlr. 2 

(1) Zerkani, Menahil'el- irfan, I, 331. 
(2) i. Cerraho~lu, Tefsir Usiilii, s. 54. 
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ilk ve son nazil olan ayetler konusu ihtilatlld1r. Bilginlerin c;o
gunluguna gore ilk nazil olan ayetler Alak suiesinin ilk be§ ayetidir. 
((Rahman ve Rahim olan Allah'm ac:hyla. Yaratan Rabbmm ad1yla oku. 
0 insam pihtila§mi§ kandan yaratti. Oku, Rabbin nihayetsiz kerem 
sahibidir. Ki 0, kalemle yaz1y1 ogretti. insana bilmedigini ogretmi§tir.)) . 
(Alak, 1- 5). Vahyin ba§langiCma dair nakledilen haberler bu gorii§ii 
desteklemektedir. Ancak Miiddessir veya Fatiha surelerinin de ilk na
zi! olan ayetler oldugu rivayet edilir. Medine doneminde ilk inen ayet 
Bakara suresidir. Son inen ayetler konusunda da tam bir ittifak yok
tur. Baz1larma gore, son ayet Bakara suresinin 278., baz1lanna gore 
Nisa suresinin 176., baz1larma gore Bakara suresinin 281., bazllarma 
gore Tevbe suresinin 129., bazllanna gore de Maide suresinin 3. ayeti
dir. Ancak bu konuda kesin bir kanaat belirtmek miimkiin olmami§
tlr.1 

Kur'an'daki ayetlerin say1lan konusunda degi§ik gorii§ler serde
dilmi§tir. Her ne kadar 6666 ayet bulundugu soylenirse de, bu konu 
kesin degildir, ekseriyet Kur'an ayetlerinin 6200 kiisur oldugunu ka
bul ederler. Ancak kiisurun miktan muhtelif ki§ilere gore degi§mekte
dir. Nafi'a gore 6217, ~eybe'ye gore 6214, Ebu Cafer'e gore 6210, Mek
ke'lilere gore 6220, Kufe'lilere gore 6236, Basra'hlara gore 6235 veya 
6219, ~am'll bilginlerden Yahya ibn el-Haris'e gore 6226'dir. 6217 di
yen Medine'li bilginler arasmda Abdullah ibn Kesir, Miicahid, ibn Ab
bas ve Ubeyy ibn Ka'b yer ahrken, 6214 diyen Medine'liler arasmda 
Ebu Cafer ibn Yezitl ve ~eybe ibn Nisah yer almaktad1r. 2 

Sure 

Sure ; J Y' ) kelimesinin anlam1, yiiksek riitbe, mevki, §e-

ref, binanm i<1sm1 veya hatland1r. Bu kelime islam'dan onceki cahili
yet doneminin iinlii §airlerinden Nabiga el-Ziibyani tarafmdan yiik
sek ve §erefli mevki manasma kullamlmi§tlr. 3 Surenin c;ogulu suver 

Jr ) gelir. 
Kur'an-1 Kerim'de 114 sure bulunmaktad1r. Daha evvel de sozko

uusu edildigi gibi miiste§rikler bu kelimenin ibranca oldugunu iddia 
etmektedirler. T1pk1 bir binamn katlan gibi Kur'an'm da sureleri bu
lunmaktadlr. Kur'an'da gec;en sure kelimesi muhteva bakJmmdan ·Kur'
an kelimesiyle aym manadad1r. «Fakat dilin ·daha sonraki zamanlarda 

(1) i. Cerrahoglu , Tefsir UsUlii , s. 54. 
(2) Zerkani, Menahil el-lrfan, I , 336. 
(J) Zerkani, Menahil el-irfan, I , s. 343 ; Lisan'el . A'rab . IV, s. 386. 
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kullamh§mda bu iki kelime birbirinden aynlmi§tir. Kur'an kelimesi 
yaz1yla tesbit edilmi§ ve biraraya getirilmi§ yaz1lann ad1 olmu§tur. 
Sure ise ba§lang1~ta her biri bir vahye delalet eden fakat sonra Kur'
an'm bir~ok vahy ve vahy par~alanndan te§ekkUl eden k1S1mlanm 
ifade i~in kullamlmi§tlr.» 1 

Surelerin Tertibi : 

Kur'an surelerinin bugunku tertibi konusunda islam bltginleri 
arasmda farkh gorii§ler vard1r. Bunlardan bir k1sm1 Kur'an sureleri
nin ·Hz. Peygamber tarafmdan tertib edildigini ve bu yiizden de tev
kifi oldugunu iddia ederken, bir k1sm1 bu tertibin sahabenin ictiha
diyle meydana geldigini one surer. U~uncii bir grup ta her iki gorii§ii 
birle§tiric\ §ekilde mevcud tertibin bir oolumunun peygamber zama
mnda, bir k1srmnm da sahabenin ictihadiyle meydana geldigini soy
Ieyerek uzla§tlncl bir yol tutar. Tertibin peygamber tarafmdan yap1l
d1gm1 one surenler Hz. Osman zamamnda duzenlenen Kur'an'm bu
tiin sahabe tarafmdan icma' yap1larak kabul edildigini ve kimsenin 
ona kar§l ~1kmad1g1m belirtirler. Bu gorii§ii Ebubekr el-Enbari ve Ebu 
Cafer el-Me'haz desteklemektedir. Kur'an'm tertibinin sahabenin icti
hadma dayand1i?;lm one siiren gorii§ ise, imam Malik tarafmdan be
nimsenmi§tir. U~uncii gorii§iin taraftan ise Kadi Ebu Muhammed Ibn 
Atiyye'dir. Her u~ gorii§iin belirli dayanaklan ve kar§l ~lkllan nokta
lan vard1r. 

Kur'an-1 Kerim'deki sureleri, uzunluklanna gore bilginler dort bo
liime ay1rm1§lar ve her birine ayn bir isim vermi§lerdir. 

a) el-Tlval, uzun sureler. Bunlar yedi tanedir : Bakara, Al-i 1m
ran, Nisa, Maide, En'am, A'raf. Ancak yedinci surenin Enfal ve onunla 
beraber Tevbe suresi mi yoksa Yunus suresi mi oldugu ihtilatlld1r. 

b) el-Miun : Ayetlerinin saYlSl yuzden fazla olan surelerdir. 
c) el-Mesani : Ayetlerinin saYlSl yiizden a§ag1 olan surelerdir. 
d) el-Mufassal : Bunlar Kur'an'm sonunda yer alan surelerdir. 

Ancak ilkin hangi sureden ba§lad1g1 ihtilaflid1r. BaZilanna gore Sad 
suresiyle ba§larken, Nevevi'nin belirttigine gore ilkin Hucurat si'lre· 
siyle ba§lamaktad1r. Aralannda ~ok fas1lalar bulunmas1 sebebiyle bu 
isim verilmi§tir. el-Mufassal sureler de kendi aralannda u~ k1sma ~y
nhr: 

a) Uzun si'treler : Uzun sfu:eler Hucurat suresinden ba§lar, Biiruc 
suresine kadar gelir. 

(1) Ismail Cerraho~lu, Tefsir Usi.Hii, s. 55. 
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b) Orta sureler : Tank suresinden ba§layarak Beyyine suresine 
kadar gelir. 

c) K•sa sureler : Zilzal suresinden ba§layarak Nas suresine ka
dar uzamr. 

Kur'an'da mevcud kelimelerin -mtisltiman muelliflerce saylla
rak- 77934 adet oldugu tesbit edilmi§tir. Ancak bunun ch§mda da baZI 
rakamlar verilmektedir. Kelime saytlanmn farkh olmas1 hakikat, me
<:az, laf1z ve resim bak1mmdan kelime konusundaki farkh gorti§lerden 
dogmaktad1r. 1 

' ' ·Kur'an'daki surelerin en uzunu Bakara suresidir. 285 veya 286 
ayet olarak «tlval» adm1 alan surelerin en uzunudur. Bu surede Kur'an 
ayetlerinin en uzunu olan bor«;lanma (273) ile ilgili ayet de bulun
maktadir. Kur'an'm en k1sa suresi Kevser suresidir ve ii«; ayettir. Kur'
an'm surelere boltinmesi pek «;ok . bak1mdan faydah olmu§tur. Ozellikle 
konulara delalet etmesi ve okuyuculann ayn ooltimler arasmda fa
slla verebilmesi, ezberleyenlerin kolayca ezberleyebilmesi baklmmdan 
saytslz faydalan vard1r.2 

Surelerin isimleri de genellikle o surelerde yer alan garib kelimeye 
ve ifade ettigi bir manaya dayamr. 0 bakimdan bazl surelerin birden 
fazla isimleri varchr. Sozgelimi Fatiha suresinin yirmiye yakm ismi, 
I•~nfai sfuesinin iki ismi, isra', Neml, Fatlr ve Gafir surelerinin de iki
§er, ismi bulunmaktadir. Aynca iki sureye birden ikinci olarak tek bir 
isim verildigi gortilmti§ttir. Sozgelimi, Bakara ve Al-i imran sfuelerine 
«Zahravan», Felak ve Nas surelerine «Muavvizeteyn» denilir. Ge«;mi§ 
peygamberlerin k1ssalanm anlatan sureler, isimlerini k1ssalan nakle
dilen peygamberlerin admdan ahrlar. Aynca «;e§itli kabile ve kavim
lerden bahseden sureler de isimlerini bu kaviffilerden ahrlar. Sozgeli
mi, Melaike,' Cinn, Beni israil, Mtinafikun ve Mutaffifin gibi. 

Surelerin isimlerinin verili§ tarzmm k1yasi degil tevkifi oldugu 
kabul edilir. Sureler, gerek Hz. Peygamber (s.a.v.), gerekse ashab1 ta
rafmdan tanzim edilmi§ olsun bu s1raya sayg1 gostermek laz1mdu. 
Okurken bu s1raya uymak §art degildir. Ancak mtistehaptlr. Baz1 bil
ginlere gore ba§tan sona dogru bir s1ra takib ederek okumak daha 
iyidir. Hat~a namazda bir sonra gelen sureyi once okuyup, bir onceki 
sureyi sonra okumay1 bir«;ok mezhep imam1 mekruh saym1§t1r.3 

d) Ayetlerin Niizul Siiresi ve Suas1 : 
Daha once de belirttigimiz gibi, Kur'an-1 Kerim iic; merhalede na-

(D Zerkani, MenAhil el-1rfan, 346, 351. 
(2) Zerkani, Menahil el-1rfan, 346, 351. 
(3) Zerkant, Menahil el-irfan, 352. · 
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1.il olmu~tur. Birinci merhalede Cenab-1 Allah tarafmdan Levh-i Mah
fuza, ikinci merhalede Levh-i Mahfuzdan dtinya gogtindeki lzzet Evi
ne, ii~iinciide ise buradan Hz. Peygambere indirilmi~tir. Kur'an'm in- . 
dirilme siiresi Hz. Peygambere peygamberligin geli~inden vefatma ka
dar olan suredir. Bu surenin 20, 23 veya 25 y1l oldugu soylenir. Bu ih
tilatm sebebi, Peygamberin peygamber olarak gonderilmesinden son
ra Mekke'de on . yll m1, . onii~ ytl m1 veya onbe~ ytl m1 ya§ami~ olma
c:;mdaki gorii~ farkhhg1d1r. Ancak tarih ara~tirmac1lanna gore Hz. Pey
gamber Mekke'de 12 yll 5 ay 13 gun ya~amu~t1r. Dogumunun 41 . yth 
17. Ramazamndan 54. y1h Rebiillevvel aytrun ilk gtiniine kadar Mek
ke'de kalm1~tlr. Hicretten sonra Medine'de ikamet stiresi 9 y11 9 ay 9 
gtindiir. Dogumunun 54. senesi Rebi'iil - Evvel'in ilk gtintinden 63. y1h 
Zilhiccesinin 9. giintine kadar orada ikamet etmi~tir. Bu durumda 
Kur'an'm niizul siiresi 13 yth Mekke'de, 10 y1h Medine'de olmak iizere 
23 y1l olmaktadir. Ancak bu hesap yap1hrken vahyin geldigi amn tes
biti ve ozellikle ilk ayetlerden evvel 6 ay boyunca ru'ya-i sadlka ile gel
mesi, sonra ilk ayetin inmeye kadr gecesinde ba~lam1~ olmas1 ve kadr 
gecesinin de Ramazan aymm hangi gtintine denk geldiginin ·bilinme
mesi aradaki kesin htikmti engellemektedir. 

Kur'an'm peyderpey inlnesindeki hikmet pek ~oktur, bunlan ~oy
Iece ozetlemek mtimktindiir : · 

I - Kur'an'm peyderpey inmesinin en btiytik hikmeti, peygam
berin gonliinti takviye etmek ve ona teselli vermektir. Zira vahyin 
her an gelmesi ve tekran peygamberin kalbini huzur ve rahatla dol 
duruyordu. Peygamber kendisinin Allah tarafmdan korunduglinu ra
hathkla hissediyordu. Her vahy geldiginde ~ogunlukla peygamberin 
iizerine bir agJrhk bas1yor ve yepyeni bir mucize zuhur ediyordu. Vah
yin gelmesi; peygambere, dogru yolda oldugunu ve kan~ISmda bulu
nanlarm batll oldugunu her seferinde te'yid ediyordu. Gelen vahyler
Ie dti§manlanna kar~1 daha sakin ve daha emin hareket etme imka
mm buluyordu. <;tink:li neticenin muhakkak kendinin tarafmda ola
cagma, giiveni artlyordu. Bu arada vuku' bulan olaylann izah1. 've pey
gambere bu . hususta taktiklerin verilmesi de onemli bir unsuru mey-
dana getiriyordu. ' 

II - Vahyin Hz. Peygambere peyderpey · gelmesf islAm ummetini 
hem teori 'Qaklmmdan hem de pratik bak1mmdan yeti§tirme ve egit
me hedefini gii.dtiyordu. Her ~eyden evvel cahil olan araplara peyder
pey gelen ayetleri kolayca hlfzetme imkamm saghyordu. ·<;unkii 0 giin 
i~in medeni imkana erememi~ olan bedevilerin, tamamlanffil§ olarak -
inecek kitab1-rnuhafaza -etmeleri ve ozellikle yaZI imkanlan bulunma-
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yan cahiliyye toplumunun bunu elden ele intikaJ ettirmesi giic; olur
du. Aynca bilgiden ve sosyal . imkanlardan yoksun olan Arap toplu
munun Kur'an'm kastettigi manay1 anlamas1 ve bunu hazmederek 
yeti§mesi saglamyordu. Diger taraftan Araplarm batll inanc;larnu ve 
bozuk diizenlerini Kur'an'm koydugu hiikiimlere gore tanzim etme
leri belirli bir siireyi gerektiriyordu. Eskinin biitiiniiyle yik1lmas1 ve 
yeni bir binamn in§aSI ancak yava§ yava§ saglamp koklii bir egitim 
ve bilgi seferberligiyle miimkiin olabilirdi. Kur'an-1 Kerim, bir tarat
tan Araplarm bozuk inanc;lanm tashih ederken, diger yandan da ken
di inane; esaslanm yerle§tiriyordu. Ki§ilerin eski inanc;lanndan k1sa bir 
siirede kopanhp kendilerini yeni inanca adapte edebilmeleri <;ok zor 
idi. Binaenaleyh 23 y1lhk bir merhaleden son:r:a eskiden tamamen farkli 
ve eskiyle her konuda ahlkasm1 kesmi§ yepyeni ve dinamik bir nesil 
meydana gelmi§ti. Bunun saglanmasmdaki en biiyiik giic; Kur'an'm 
peyderpey gelmesi ve vuku'bulan olaylara izahlar, yorumlar getirme
sidir. Kald1 ki, baz1 hiikiimlerin benimsenmesi zamana bagh bulunu
yordu. Binaenaleyh bir defada kesilip atilmas1 miimkiin olmayan bu 
ah§kanhklan tashih etmek belli bir zamam gerektirmekteydi. Nitekim 
ic;kinin yasaklanmas1 bunun en bariz ornegidir. 

III -· Diger yandan miisliima:r;tlar kendilerine kar§l olan mii§rik
lerle ve oteki din salikleriyle biiyiik bir miicadeleye giri§iyorlardl. Bu 
miicadelede sabu ve temkin ic;in birtak1m teselli unsurlarma muhtac; 
idiler. <;ogunlugunu fakir ve giic;siiz kesimden ki§ilerin te§kil ettigi ilk 
miisliimanlarm biricik teselli kaynag1 her hadise ile birlikte nazil olan 
bir a.yetin getirdigi direktifler idi. Boylece miisliimanlar hem yeni bir 
glic; kazamyorlar, hem de gec;mi§ orneklerden ibret almaya c;ah§lyor
lardL 

IV - Ayetlerin peyderpey nazil olmasmda bir diger onemli fak- . 
tor de degi§en ve yenilenen olaylara kar§l yeni ac;1klamalar gelmesiydi. 
Qogunlukla ayetlerin niizul sebeplerine baktlg1m1z zaman goriiriiz ki; 
bir k1s1m ayetler peygambere sorulan sorulara cevap mahiyetinde gel
mi§tir. Bu sorular gerek Mekke'li veya Medine'li mii~rikler, gerekse 
c;evrede yerle§mi§ bulunan koloni halindeki yahudilerden veya az sa
ylda mevcud olan hlristiyanlardan geliyordu. Boylece peygambere ge
len vahy ile hem o sorulara cevaplar veriliyordu, hem de miisliiman
lara o konuda tutacaklan yol gosteriliyordu. bte yandan zaman za
man sevindirici veya liziicii hadiseler cereyan ediyordu. Toplum haya
tmm tabii akl§l ic;erisinde gec;mesi normal olan bu olaylarm kar§lSm
da miisliimanlarm nas11 davranabileceklerini ve ne gibi hareket tarz1 
takip edebileceklerini nazil- olan ayetler tesbit ediyordu. Boylece miis-
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lumanlar bu yeni ve pratik olaylar ir;in en k1sa yoldan ~ozum yollanm 
ogreniyorlardL Ozellikle bunlar arasmda musliimanlarm kendi ir;lerin 
deki fitne ve nifak hareketinin dogurdugu olaylar onemliydi. Hz. Ai§e'ye 
Htira hadisesi bunun en bariz ornegidir. 

V - Toplu halde ya§ayan musliimanlar zaman zaman dinin emir 
lerini yeterince kavrayam1yorlard1. Bu emirleri yeterince kavrayama
ymca gunltik davram§larmda birtakim hatalar yap1yorlard1. Bu hata
larm tashihi, nazil olan ayetlerle saglamyordu. Boylece hem hatalar 
duzeltiliyor, hem de metod ve taktik veriliyordu. Nihayet musltiman 
toplumda r;e§itli kabiliyette ve kafada insanlar bulunuyordu. Bu in
sanlardan bir klSffil samimiyetle inanml§ olduklan halde, bir k1sm1 
inanmi§ gorunerek hem muslumanlann arasma giriyor, hem de mus
llimanlarm dti§mam olanlarla i§birligi yaplyorlardl. i§te bu munafik
lann davram§lanm ortaya suren ve onlarm davram§lanm isim ver- · 
meden ikaz ederek her as1rda ve her toplumda bulunmas1 normal olan 
bu tip ki§ilere ve orneklere nasll mukabele edilecegi ortaya konuyordu. 
Bu da ancak Kur'an ayetlerinin peyderpey indirilmesiyle mtimkun olu
yordu. Aksi takdirde gunltik hayatta cereyan eden olaylann izahm1 
btitun detaylanyla bulmak mumkun degildi. 

VI - Kl.lr'an ayetlerinin peyderpey nazil olmasmm bir diger 
onemli tarafi da Kur'an'm Allah tarafmdan indirildiginin bizzat onun
la muhatap ki§ilerce tekrar tekrar fark edilmesiydi. Nitekim Kur'an, 
bu gen;egi belirtmek tizere kendisine kar§l <;Ikanlara bu sure ir;erisinde 
bir tek Kur'an ayetine benzer bir metnin yazllmas1 i<;in meydan oku
yordu. Fakat 23 yllhk surede ona benzer bir ayeti getirecek hi<;bir kim
se <;tkmami§tl. Bu da Kur'an ayetlerinin en buyuk ozelligi olan i'cazm 
sadece kendisine mahsus bir ozellik oldugunu ortaya koyuyordu. ~a
yet bir defada nazil olmu§ olsaydl bu konu yeterince agirhk kazana
mayacaktl, diger yandan . 23 yllhk ara ile n8.zil olmu§ ayetler arasmda 
muhte§em bir nizamm ve ahengin saglanmas1 da onu okuyan ki§iler 
i.izerinde ayn bir etki yap1yordu. Daha buna benzer pek r;ok hikmet.
ler serdedilebilir. Bu noktada ozellikle tefsir kitaplarmda ve tefslr me
todolojisinden bahseden kaynaklarda degi§ik yorumlar yap1Imaktad1r. 

e) Mekki ~'e Medeni Sureler : 

Kur'an'daki sureler genellikle Kur'an alimleri tarafmdan Mekke'
de ve Medine'de inen sureler olarak ikiye taksim edilir. Ancak bu tak-
simdeki gorii§ler ur; noktada toplanmaktad1r : . 

a) Bazllan surelerin Mekki . ve Medeni OIU§Uilll ~~yetlerin nazi! 
oldugu yere gore taksim etmektedirler. Bu sebeple Mekke'de inen ayet-
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lere Mekki, .Medine'de inen ayetlere ise Medeni ayetler ad1 veriliyordu_ 
Ancak baz1 ayetlerin Mekki mi, yoksa Medeni mi say1lacag1 konusu 
tartl§malldir. Fakat bu gorti§ti serdedenler Mekke civannda olan Ara
fat, Mina ve Hudeybiye gibi yerleri Mekke'den, Medine civarmda olan 
Bedr ve Uhud gibi yerleri de Medine'den saYlyorlard1. Fakat baz1 ayet
ler zikredilen yerlerin di§mda nazil olmu§tur. Bunun i<;in ad1 ge<;en 
yerler di§mda nazil olan ayetlerin nereye yerle§tirilecegi ve Mekki mi, 
Medeni mi olacag1 problemi ortaya <;1kmaktad1r. Bu gorti§ti serdeden
ler mezkur yerlerin dl§mda inen ayetleri, , ccSeferi, ayetler gibi bir bo
ltime tabi tutarlar. 

b) Baz1 mtiellifler ise Hz. Peygamberin hicretini nazar-1 itibara 
alarak ayetleri Mekki ve Medeni diye taksim ederler. Buna gore hic
retten evvel nazil olan ayetler Mekki, hicretten sonra nazil olan ayet
ler ise Medeni'dir ve me§hur olan gorti§ de budur. Ancak Hz. Peygam
ber hicretten sonra da M~kke'ye gelmi§ ve burada baZI ayetler nazil 
olmu§tur. Buna gore bu ayetler de Medeni ayetler SaYilmaktadl~. 

c) Baz1 mtielliflere gore de; ayetlerin muhataplan dikkate alma
rak Mekke'lilere hitab eden ayetlere Mekki, Medine'lilere hitab eden 
ayetlere de Medeni ayetler demi§lerdir. Daha ba§ka bir ifadeyle «Ey , 
insanlar! .. » hitab1yla ba§layan ayetler Mekki, «Ey inananlar!..» hita
biyla ba§layan ayetler Medeni'dir. Ne var ki Mekke'de inen ayetlerde 
<1Ey :iman edenler! » hitab1 bulundugu gibi, Medine'de inen ayetlerde 
de «Ey insanlar!» hitab1 bulundugu i<;in bu tasnif pek tutarh olma
mi§tlr. Nitekim Nisa suresi «Ey :insanlar!i> diye ba§lad1g1 halde, Medi
ne'de nazil olmu§tur. Keza Haec suresinin 77. ayeti Mekke'de J:lazil ol
dugu halde «Ey iman edenler!» diye ba§lamaktadir. 

Surelerin Mekki veya Medeni olduklanm bilmenin pek <;ok fayda
lan vard1r. Bunlan Zerkani §U ti<; ana boltim halinde ortaya koyar: 

a) Bir konuda mevcut olan iki veya daha ¢ok ayetin bir~irine 
ayk1n gortinmeleri halinde hangisinin nasih ve hangisinin mensuh ol
duguhu bilmemize o surenin Mekki veya Medeni oldugunu bilmek yar
dimci olur. c;unkti Medeni olan ayet veya sure normal olarak Mekki 
sureden daha sonra nazil oldugundan, sonra nazil olanm onceki ayeti 
neshedecegi kendiliginden anla§Ihr. 

b) Mekki ve Medeni fark1m bilmekle Islam te§ri tarihi ogrenil~ 
mi§ olur. Buradaki hikmet ve tedrici geli§me kolayhkla anla§Ihr. · 

c) Mekki ve Medeni fark1m bilmekle Kur'an'm degi§meden uzak 
olarak nesillere ula§mas1 saglamr. c;unkti Kur'ari'daki ayetlerfn ne za-
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man ve nerede indigi bilinince bu ayetlerle · ilgili yanll§llklar kolay
llkla bulunur.» 1 

Surelerin Mekki veya Medeni olu§lan konusunda Kur'an'da ve 
Stinnet'te bir a~1klama mevcud degildir. Bu konudaki a~Iklamalar r;o
gunluguyla sahabe ve tabiin'e dayanmaktad1r. Sure.lerin Mekki veya 
Medeni oldugunu belirten baz1 alametler bulunmaktadir, bunlan §OY· 
Ieee siralayabiliriz : 

1 - ir;inde kella ( 'YIS ) lafzi bulunan sureler Mekki'dii'. Bu 

laflz Kur'an-1 Azim'in onbe§ suresinde ve otuzu~ defa ge~mektedir. 

Bunun hikmetini el-Ummani §6yle nakleder : «Kur'an'm ikinci yansi
nm \!Ogu Mekke'de nazil olmu§tur. Mekke'lilerin r;ogu mtitekebbir ki
§ilerdi. Onlarm durumunun degerlendirilmesi ve tehdidkar ifadelerle 
kti~umsenmesi sadedinde tehdid edati olan "kella" lafz1 bu surelerde 
tekerrur etmi§tir.)) 

2 - ir;inde secde bulunan sureler Mekki'dir. 
3 - Ba§larmda hece harfleri bulunan sureler Mekki'dir. Sadece 

Bakara ve Al-i imran sureleri bunun d1§mdad1r. 
4 -- Bakara suresi di§mda peygamber kissalarmdanwe eski mil· 

letlerden soz eden ayetlerin bulundugu sureler Mekki'dir. 
5 - Bakara suresi di§II~da Hz. Adem ve ~eytan k1ssasm1 ihtiva 

eden sureler Mekki'dir. 
6 - · ((Ey insanlar! .. >> hitab1yla ba§layan sureler Mekki'dir. Ancak 

bun un baz1 istisnalan vard1r. 
7 - Mufassal sureler Mekki'dir. Ancak Nasr suresi gibi hicretten 

sonra indiginde ittifak mevcud olan baz1 sureler mufassal olmalarma 
ragmen Medine'de nazil olmw~lard1r. 

· Medine'de nazi! olan surelerin i§aretleri de §Unlardlr. : 
1 - - Hudud ve faraizden soz eden sureler Medeni:dir. 
2 - Cihada izin veren ve cihad hiiktimlerini ihtiva eden sureler 

Medeni'dir. 
3 - Ankebut suresi dl§mda miinaf1klardan soz eden sureler Me

deni'dir. Ankebut suresi her ne kad~r Mekke'de nazil olm·u§sa da, . ilk 
onbir ayetinde miinaf1klardan soz edilmektedir ve bunlar Medine'de 
nazil olmU§tUr. 2 

Stiyuti «itkan» adh eserinde belirttigine gore : «Medine'de ·inen 
surelerin . yirmisi tizerinde ittifak, onikisi iizerinde ihtilaf vard1r. Bu
nun d1§mdaki sureler Mekki'dir. Medeni sureler : Bakani; 'Al-i imran, 

(1) Zerkani, Menii.hil el-irfii.n, I, 188. 
(2) Zerkani, Menahil el-irfan, I, 190- 191. 
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Nisa, Enfal, Tevbe, Nur, Ahzab, Muhammed, Feth, Hucurat, Hadid, 
Mucadele, Ha§r, Mumtehirte, Cum'a, Mi.inatikun, Talak, Tahrim ve 
Nasr sureleridir. Medeni oldugunda ihtilat bulunan oniki sure ise §un
lardir : Fatiha, Ra'd, Rahman, Saf, Tegabi.in, Tatfif, Kadr, Beyyine, 
Zilzal, ihlas, Felak ve Nas sureleridir. Geriye kalan 82 surenin Mekki 

. oldugu ittifakla kabul edilmi§tir.» 1 

Surelerin bir k1srm tamamen Mekki veya Medeni olacag1 gibi, bir 
k1sm1 da birka~ ayetin di§mda Medeni, birka~ ayetin di§mda Mekki 
olabilir. Butunu Mekki olan surelerin ornegi Muddessir suresidir. Bi.i
tiinu Medeni olan surelerin ornegi Al-i imran suresidir. Birka~ ayetin 
di§mda Mekki olan surelerin ornegi A'rat't1r. Birka~ ayetin di§mda 
butuni.iyle Medeni olan surelerin ornegi ise Haec suresidir. c;unku dart 
ayetiriin di§mda buti.ini.i de Medeni'dir. 

Bir surenin Mekki veya Medeni oldugunu tesbit, onda ekseriyeti 
te§kil eden ayetlere goredir. Bazan da surenin ba§langiCma gore bu 
tesbit yapilmi§tlr. Mes~la surenin ba§langiCl Mekke'de inmi§Se bu SU• 
reye Mekki denmi§tir, Medine'de inmi§se Medeni denmi§tir. Ancak en 
me§hur oian Istllaha gore surenin ba§langici hicretten once inmi§se 
o sureye Mekki, hicretten sonra inmi§se o sureye de Medeni denir. Bu 
kaydedildikten sonra §U ve §U ayetlerin di§mda bu sure Mekki'dir veya 
Medeni'dir diye istisnalar i~in not dii§Uli.ir. Ubeyy ibn Ka'b'a gore ise, 
Kur'an surelerinin 87 tanesi Mekki, 27 tanesi Medeni'dir. Muste§rik
lerden Noldeke'ye gore surelerin 90 tanesi Mekki, 24 tanesi Medeni'dir. 
M1s1r Krall Faruk'un 1342 y1hnda ilmi bir heyete tetkik ettirerek bas
tirdigi Kur'an-1 Kerim'e gore surelerin 86 tanesi Mekki, 28 tanesi Me
deni'dir.2 

Mekki surelerde genellikle putperestlige ve her ti.irlU inkarcihga 
kar§I deliller serdedilir ve ge~mi§lerin sap1khklan dile getirilir. Aynca 
ki§ilerin i~ ve di§ dunyalarmda kainattan gosterilen delillerle dikkat
ler Allah'm yi.iceligine ve azametine ~ekilir. Sonra Allah'm birligi ki
yamet, ahiret gibi konulara yer verilir . 

. Mekki surelerde Araplarm Oldurme, kan ak1tma, k1z c;ocuklarm1 
diri diri gomme, namusa tecavi.iz ve .yetimlerin mahm yeme gibi ~ir

kin adetlerinden bahsedilerek dikkatler bu noktalara toplarur. Mekke 
donemi ayetleri ki.ifri.i, fasikhgi, isyaru, cehaleti koti.ileyerek imam, 
itaati, nizam1, ilmi, sevgiyi, merhameti ve ihlas1 sevdirir. Ba§kasma 
sayg1, ana ve babaya iyilik, koffi§ulara ikram, kalp temizligi ve dil te-

(1) Zerkani; Menahil el-1rfan, I , 190 - 191. 
·(2) i. Cerraho~1u, A.g.e., s. 60. 
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mizligi gibi faziletleri te§vik eder. Mekki surelerde ge~mi§ milletlerin 
ve peygamberlerin k1ssalan anlablarak onceki kavimleri kiifr ve isyan 
etmeleri sebebiyle Cenab-1 Allah'm mahvedip iman ve iyilik erbabma 
yard1m ettigi nakledilir. Mekki sureler cahiliyet devri insamnm en 
~ok tutkun oldugu edebiyat ve hitabet yonii ag1r olan ayetler ihtiva 
-ederler. Bu ayetler k1sa ve ozliidiirler. Sureler uzun degildir, ~iinkii 

muhatab1 olan ki§iler, fesahat ve belagat zevki olan kimselerdi. Mek
ke devrinde heniiz bir islam devleti kurulmami§ oldugu i~in devlet ni
zami ile alakah hiikiimlerden bahisler yoktur. Daha ~ok ferdi davra
m§larla ilgili hiikiimler ve inan~ degerleri vard1r. 

Medeni surelerde ise bu · donemde Medine islam devleti kurulmu§ 
oldugu i~in §er'i prensiplerden, devlet diizeninden, medeni, cezat, sos
yol ve iktisadi kurallardan, §ah1slar ve devletler hukukundan bahse
dilir. Bu donemde yahudiler ve hlristiyanlarla da miinasebet kurul
dugu i~in onlardan soz edilerek onlann babl inan~lan ve haks1z tah
rifleri tarti§ma konusu yap1hr, ak1l ve tarih oniinde muhakeme edi
lirler. Mekke halk1 §iir ve edebiyata vak1f olduklan halde, Medine hal
kmda onlar derecesinde fesahat ve belagat zevki yer etmi§ degildi. 
Onun i~in Medine'de inen sureler ve ayetler daha uzun ve daha de
tayhdir, edebi yonii ag1r basmaz. Mekki ve Medeni sureler konusunda 
§ehid Seyyid Kutub §6yle der : 

f) Mekki ve Medeni Surelerin Karakteri : 

, «Mekke'de nazil olan Kur'an ayetleri insana varhgmm s1rnm ve 
insamn ~evresindeki kainatm ni~in meydana geldigini a~1khyordu. Ve 
insana §6yle hitab ediyordu : Kainat nedir? Nereden meydana gelmi§
tir? En sonunda nereye varacakt1r? Onu me~hullerin biiriidiigii yok
luk ummanmdan kim viicuda getirmi§tir? Varacag1 ak1bet nedir? Son
ra ne olacaktir orada? Aynca insana hissettigi ve gordiigii varhklarm 
ne oldugunu, hissettigi §eylerin otesini kaplayan ve goriinmeyen gay
bm ne oldugunu soyliiyordu. S1rlarla .dolup ta§an bu mevcudati yak
tan vareden kimdir? Kim idare ediyor onu? Kainattaki _bunca degi
§iklikleri kim yonetiyor? Kendi gorii§iine gore biitiin bunlan kim yii
riitiiyor? Ve yine insana bu kainatm yaratam ile nas11 muamele ede
cegini, kainatla nas1I alaka kurabilecegini, kullarm, kullan yaratan 
Allah' a kar§l nas1I hareket edeceklerinden bahsediyordu ... 

Ve bu dava, insan varhgmm iizerine kaim oldugu en biiyiik dava 
idi. ilelebed de insan varhgmm iizerine kaim oldugu en biiyiik dava 
olarak siiriip gidecektir ... 

On ii~ bu kadar y1l tamamen bu biiyiik davamn yerle§tirilmesi 
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i<;in ge<;mi§ti. Evet insan hayatmda ondan ote teferruattan ba§ka hi<; 
bir §eyin bulunmad1g1 bu ulu davay1 yerle§tirmek i<;in .. . 

Mekke-i Mukerreme'de nazil olan Kur'an ayetleri, i<;timai hayati 
tanzim hususunda teferruata muteallik §eylerden ba§ka bu onemli da
vaYl · a§acak hi<; bir hususiyet zikretmiyordu. Nihayet Allahu Teala 
yeteri kadar bu hususun a<;lklanml§ oldugunu bildirdi. Boylece insan
ogullan arasmdan se<;ilmi§ bir kitlenin gonlunde bu dava tam ve mu
kemmel olarak yerle§ti. Ve Allah bu dinin o esaslar uzerine ikame edil
mesini takdir etmi§ti. Bu grubun vazifesi de bu ilahi dinin muhtevast 
i<;erisinde ortaya <;1kan pratik bir nizam ·kurarak idareyi ele almaktl. 

Allah'm dinini ve bu dinin pratik hayatta varolu§unu temsil eden. 
Allah nizamm1 ikame etmek isteyen da va erlerinin bu <;ok onemli hu
sus kar§lsmda uzun muddet durup dti§unmeleri gerekir .. . Evet Kur'an-1 
Mubin'in tam onti<; Yll boyunca Mekke-i Mukerreme'de yukanda zikri 
ge~en itikadi hususu yerle§tirmek i<;in sarfettigi gayret kar§tSmda iyi
ce dti§unmelidirler. S1rf bti husus uzerinde <;aba sarf edip te, islam 
nizammm uzerine kaim oldugu ve islam cemaatmm hukmune boyun 
egdigi prensiplerin uzerine bina edildigi diger hususlar uzerinde ni<;in 
durmad1gm1 iyice kavramalan gerekir .. . 

Hikmet-i ilahi, akide davasmm risaletin gelmeye ba§ladlg1 ilk gun
den beri en onemli davay1 te§kil etmesi gerektigini irade buyurdu. Re
sulullah (s.a.v.)'in bu dava yolunda ilerlerken ilk adlmlanm insanlan 
c,Allah'tan ba§ka ilah bulunmad1gma §ehadet etmeyen davet ederek 
atmasm1 ve insanlara Hak olan Rablanm tamtarak, ondan ba§kasma 
ibadet etmemelerini temin ederek davasm1 yurutmesini irade buyur
mu§tu. 

Ve bu metod -a<;lk gorunti§u ve insamn perdelerle ortUlU akli go
rii§ti itiban ile- Araplarm kalbine girmek i<;in gerekli olan yollann 

en kolay1 degildi. Araplar kendi dillerinde ((ilahn .Jt kelimesinin 

ne demek oldugunu, «La ilahe illallahn ( ~ t')'IJI~ ) 'm 

hangi manaya geldigini biliyorlarru. uiU.hiyet makam1 ile ulvi haki
miyetin kasdedildiginin farkmda idiler ... Aynca tiluhiyetin birligi ve 
sadece Allahu Teala'ya mahsus oldugu hususunun esas manasmm, ka
hinlerin, kabile §eyhlerinin, emirlerin ve idarecilerin elinde bulunan 
sultay1 <;ekip alarak, hepsini de Allahu Teala'ya vermek oldugunu <;ok 
iyi biliyorlardl ... Evet kalblere hakimiyeti, duygu ve dti§tinceye haki
miyeti, pratik hayata hakimiyeti. .. Maim hakimiyetini, idarenin haki
miyetini, ruhlara ve bedenlere hakimiyeti ... Onlar, «La ilahe illallah>} 
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ciimlesinin, yeryiiziindeki her turlii hakimiyet ve sultalara isyan ma
nasma geldigini, tihlhiyetin hususiyetlerini gasbedenlere, kar§l ~1kmak 
demek oldugunu, bu nevi gasb esaslan uzerine kaim olan idare tarz
lanna kar§l ba§kald1rmak manasma geldigini, Allah'm musaadesi dl
§Inda s1rf kendi yanlarmdan koyduklan nizamlara ve prensiplere gore 
yiiriittilen sulta ve hakimiyetlere kar§l gelmek manasma oldugunu ~ok 
iyi biliyorlardL .. Araplar, islam davasmm kendi durumlarma, riyaset 
ve saltanatlarma kar§l ne gayeler gtitttigtinden de habersiz degildiler. 
Zira onlar kendi dillerini gayet iyi biliyorlard1 ve «La ilahe illallahn 
davasmm hakiki manasml ~ok iyi kavnyorlardl. .. i§te bunun i~in !s
lam davasm1 yahut ta bu ink1lab hareketini o derece §iddetli bir §e
kilde kar§1lad1lar. Herkesin bildigi o korkun~ harblerle kar§I koymak 
istediler .. . 

islam da vasma ba§lang1~ noktas1 olarak ned en buras I se~ilmi§ti? 
Hikmet-i ilahi, ni~in bu derece dikkat ile buradan i§e ba§lamay1 irade 
buyurmu§tu? Resillullah (s.a.v.) bu din ile birlikte gonderildigi sira
larda Arap memleketlerinin gerek en fakiri, gerekse en zengini, Arap
larm kendi ellerinde degildi. Hepsine de Arap olmayan ba§ka cinsten 
insanlar hakimdi. · 

Kuzey k1s1mda ~am taraflan tamamen Romahlann elindeydi. Ora
lara Romahlar tarafmdan se~ilmi§ olan Arap emirleri hakim idiler. 
Giiney k1s1mlarda kalan Yemen topraklan btittinuyle iran'hlarm ha
kimiyetinde idi. iran'hlar tarafmdan se~ilen idareciler yonetiyordu ora
yL .. Araplarm elinde sadece Hicaz ve. Necid oolgeleri ile bunlann et
rafmda yer alan verimsiz sahralar ve §Uraya buraya serpilmi§ olan 
kurak vahalar bulunuyordu. 

Hz. Muhammed (s.a.v.) dogru sozlu ve gtivenilir bir ki§i olarak, 
daha once Hacer-i Esved'in yerle§tirilmesi s1rasmda Kurey§ e§rafi ta
rafmdan hakem se~ilmi§ ve onbe§ Yil muddetle hukmtine nza goste
rilmi§ bir ki§i olarak ... Kuren kabilesinin en yuce soyu olan Ha§im 
stilalesine mensup bir ki§i olarak ... Evet buttin bu vas1flara sahip bir 
ki§i olarak Hz. Peygamber; intikam duygularmm kas1p kavurdugu, 

I 

~atl§ma ve Intinaka§alann par~alay1p yokettigi arap kabilelerinin ara-
Slnl birle§tirmeyi hedef atarak Arap kavmiyetine dayah bir isyam veya 
ihtilali yiiriitebilirdi. Somiirgeci imparatorluklar tarafmdan gasbedil
mi§ arazilerini kurtarmak i~in kendi davasma kavmiyet~i bir yon ve
rebilirdi. Kuzeyde Roma'hlara, guneyde iran'hlara kar§l ayaklanarak 
Arap sancagm1 ve Araphk duygulanm ytikseltmeye ~ah§abilir ve boy
lece ·yanmadamn her tarafmda kuvvetli bir birlik kurabilirdi ... 

Resulullah (s.a.v.), onti9' §U kadar sene yanmadadaki sulta sahip.:. 
Tefsir, C. I, F. 21 
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lerinin arzulanmn hilafma hareket ederek yorulacagma, bir giiniinii 
boyle bir dava ic;in sarfetmi§ olsayd1 hie; §iiphesiz biitiin Araplar da
vetine ko§acaklardl. .. 

Denilebilir ki; Hz. Peygamber o §ekilde hareket eder ve biitiin 
Araplar kendisinin davetine ko§tuktan sonra, kendisini ba§kanhga sec;-_ 
tirir, biitiin sultay1 eUne gec;irir, §eref tac1 ba§mm iizerinde oldugu 
halde ... Biitiin bu yetkilerini gonderili§inin esas gayesi olan tevhid aki
desini yerle§tirmek ic;in kullanabilirdi. insanlan once kendisine kul 
eder, sonra da Rabbi Ziilcelal'in sultasma kulluk ettirebilirdi. 

Fakat Allahii Teala yiice Resuliinii asla boyle bir yone tevcih et
miyor. Zira 0, hem Alim'dir, hem de Hakim'dir. Hak Teala yiice Re
suliine «La ilahe illallah; Allah'tan ba§ka ilah yoktur» diye hayklr
masml ve bunca me§akkatlere sebep olan fakirligi tercih e.tmesini bil
diriyor ve emrediyor. 

Nic;in bunlar? Allah -ha§a- Peygamberini ve beraberinde O'na 
tabi olan mii'minleri yormak istemez ... Allahii Teala biitiin bui:llan, 
sadece bundan ba§ka hie; bir yol olmad1gm1 bildigi i<;in yap1yordu ... 
Maksat yeryiiziinii Roma~1 veya iranh putun elinden kurtar1p ... Arap 
putunun eline teslim etmek degildir .. . Put her yerde puttur! Her c;e 
§idi ile puttur . .. Yeryiizii Allah'm miilkiidiir. Ve sadece Allah i<;in ol-

mas1 gerekir. ( JJI')'\.JI~.' ) «Allah'tan ba§ka Allah yoktur» 

sancag1 yeryuzuniin iizerine c;ekilmeden, yeryiiziinde insanlan !ranll 
veya Romah putun hakimiyetinden kurtanp, hiirriyetine kavu§tuktan 
sonra Arap putunun eline vermek degildir .. . Put her yerde ve her c;e-

§idi ile puttur ... insanlar sadece Allah'm kulland1r. Ve ( 

) «Allah'tan ba§ka ilah yoktur» sancag1 yiikselmeden de 

Allah'tan ba§kasma kul olmaktan kurtulam1yacaklard1r ... Kendi dini

nin inceliklerine iyice vak1f olan Araplarm ( JJI')'I.JI')' ) 

((Allah'tan ba§ka ilah yoktur» ciimlesinden anlad1klan gibi. . . Allah'tan 
ba§kasmm hakimiyeti yoktur. Allah'tan ba§ka kimse §erlat vazedemez ... 
Allah' tan ba§ka kimsenin kimse iizerinde saltanatl yoktur... Biitiin 
sulta Allah'md1r .. . diye anlayarak ... 

islamm istedigi cinsiyet, akideye bagh cinsiyettir. Ve onda Arap, 
Acem, Roma'h herkes miisavidir ... Biitiin cinsler ve renkler Allah san
cagmm altmda e§ittir ... 

i§te yol budur .. . 
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Resulullah (s.a.) bu dini getirdigi zaman Arap cemiyeti servet da
gihmi ve adaleti yonunden bir cemiyetin du§ecegi en alt noktada bu
lunuyordu ... <;ok kuc;uk bir azmllk, mall ve ticareti eline gec;irmi§ti. 
Faiz yiyor ve her geQen gun kazanc1 ve mall artlyordu. Ekseriyeti te§
kil eden buyiik bir c;ogunluk ise ac;hk ve sefalet ic;inde yuzuyordu. Ser
vet sahibi olanlar ayni zamanda §eref ve yer sahibi idiler de.. . Elle
rinde mal bulunmayan c;ok buyuk bir c;ogunluk ise malla birlikte §e
ref ve yerini de kaybetmi§ti .. . 

Hz. Muhammed (s.a.v.) ic;timai bir bayrak ac;arak e§rafa (yuksek 
tabakaya) kar§l isyan· eder, harb Qlkarabilirdi. .. Ve gayesini durumun 
duzeltilmesi, zenginlerin elinde bulunan mallann ahmp, fakirlere ve
rilmesine kadar ilerletebilirdi. 

· ~ayet Resulullah (s.a.) bir gun olsun boyle bir davet. ileri sur
seydi, Arap cemiyeti hemen iki safa bolunurdu. 0 zaman buylik bir 
c;ogunluk yeni yap1lan davet ile birlik olur ve mal- ·miilk sahiplerinin 

hakimiyetine kar§I Qikarlardi. ( · .:iii')'I.JI~' ' ) da vasma kar§l 

bir tak1m olaganustu kabiliyete sahip ki§ilerin d1§mda birc;ok kimse
lerin ufkuna yucelemedigi insanlar bir saf halinde duracaklarma, ma1 

ve miilk sahiplerine kar§l Qlkarlardl. 
Denilebilir ki, Hz. Peygamber o §ekilde hareket ederek ekseriyeti 

kendi tarafma c;ekebilir, hakimiyeti eline alarak azmhg1 te§kil eden
Jeri yenip, temizledikten sonra ... Eline gec;en kuvvet ve hakimiyeti 
gonderili§indeki esas gayeyi te§kil eden tevhid akidesini yerle§tirmek 
ic;in kullanabilirdi ... insanlan once kendi kuvvetinin kulu yapt1ktan 
sonra Allah'm saltanatma kulluk ettirebilirdi. .. 

Fakat Allah yuce Resuliinu asia boyle bir yone tevcih etmiyor. 
<;unku 0, hem bilen, hem de hukmedendir ... 

Butun bunlan yapt1rtm1yordu, c;unku c;;1kar yolun bu olmad1gim 
c;ok iyi biliyordu ... Aynca Hakk Teala; cemiyet ic;erisinde sosyal ada
Ietin alem§umul bir itikadi mefkureden dogmas1 gerektigini QOk iyi bi
liyordu. Bu inane; sisteminde butun meselelerin Allah'm e:inirlerine 
gore ayarlanmas1 gerektigini, Allahu Teala'nm verecegi hukme gore 
gelir dag1hmmm adilane olmas1 icab ettigini, cemiyet ic;erisinde sosyal 
dayam§mamn hakim olmas1, alanm da verenin de Allah'm koydugu 
nizann uygulamanm goniil huzuruna ermesi gerektigini, Allah'a itaat 
hususunda hem dunyada, hem ahirette iyilik ve . hayra nail olma is
teginin hakim bulurtmas1 icabettigini gayet iyi biliyordu ... Ancak boy
le olursa; gonuller h1rsla yamp kavnilmaz, kalbler kinle dolup ta§maz. 
Butun i§ler klhQ ve krrbac; altm<1a korku ve deh§et ic;inde bozuk sey-
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rini takib etmez ... Kalbler fesad bulmaz, ruhlar bogukluk hissetmez; 

K1sacas1 ( ) «Allah'tan ba§ka ilah yakturn esasm~ 

dan ba§ka esaslar iizerine kaim alan cemiyetlerdeki karkunc; akibetler 
mii§ahede edilemez ... 

Resulullah (s.a.) 'm peygamber olarak gonderildigi s1ralarda. Arap 
Yanmadasmdaki ahlaki seviye en alt naktasmda bulunuyardu. Bu ara
da cemiyetin bedevi kesiminde i§lenmemi§ faziletler de eksik sayil
mazdi. 

Zuliim cemiyette en fazla yaygm alan bir haldi. Bunu §air Zu
heyr; hikmet dolu m1sralannda §Oyle ifade ediyardu: 

· Kendi ~evresinde silalnyla kuvvet bulmayan ki§i yllnbr. 
insanlara zulmetmeyen kimseler mutlaka zulme ugrar. 

Bir miitearefe haline gelen : "Zalim de olsa, mazlfun da olsa kar
de§ine yardlm et»-sozii bu durumu gayet giizel dile getirir. 

ic;ki ve kumar, cemiyette haddinden fazla revac; bulmu§ bir ah§
kanllkti. Aynca hirer iftihar vas1tas1 idi. Butunuyle cahiliyet devri · 
§iiri, ic;ki ve kumar medhiyeleri ile doludur. Q1plakhk ve ahlaks1zhk 
---her c;e§idi ile- bu cemiyetin belli ba§h i§aretleri arasmda yer ah
yordu. Nitekim Hz. Ai§e (r.a.) bu durumti gayet giizel anlat1r bize: 

«Cahiliyet _devrinde nikah dort §ekilde yap1hrdl : Birincisi; 
Bugiinkii §ekilde yapilan nikah. Bir adam digerinin k1z1 veya ev

lathgi ile ni§anlamr, mihrini odei-, sonra da nikahlardl. 
ikinci bir nikah §ekli de §oyle idi : Kans1 haYizdan temizlenince 

adam kansma derdi k\; falancaya varve cima ei anunla. Bundan son
ra kocas1 o kadma hie; yakla§mazdi. Temas ettigi adamdan hamile 
kaldl~ anla§Ilmcaya kadar kansmdan uzak ya§ardi. Hamile kald1~ 
anla§Ilmca isterse ve severse kans1 ile birle§irdi. Daha c;ak dagacak c;a
cugun necabeti ic;in boyle yaparlardl. Bu nikaha 'istibda' nikahi adl 

· verilirdi. 
Bir ba§ka nikah §ekli de §Oyle idi : On ki§iden a§agi olmama~ uze

re bir topluluk birle§ir, bir kadmm yanma girip hepsi birden anunla 
temas ederle.rdi. Kadm hamile kallrsa, c;ocugun dogumundan birkac; 
gun sanra, anlann hepsine birden haber yallard1. ic;lerinden bir er
kek gelmemezlik edemezdi. Hepsi birden taplamnca kadm : «Kendi fill- · 
lerinizden meydana gelen §eyi biliyarsunuz. i§te §imdi dogum yaptim . . 
Ey fal~m bu c;ocuk sEmindirn derdi. Ve ic;lerinden sevdigi erkegin ad1m ., 
soylerdi. <;ocuk o aciama verilirdi ve o adam da alm_amazhk yapamazd1. 

Son ol8J'ak da §Oyle bir nikah §ekli vard1 : Birc;ok ki§i taplamr ve 
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bir. kad1mn yamna girerlerdi. Kadm gelenlerden hi~ birisini geri ~evir
mezdi. Bunlar umuma ait kadmlardl. Kap1larmm iizerine i§aret ~e

kerler, bu i§aretlerle tammrlard1. isteyen kimse bu kadmlarm yanma 
girerdi. Herhangi bir erkekten hamile kahr da ~ocugunu dogurursa, 
biitiin o erkekler yamna gelir toplamrlard1. Ehl-i vukuf bir ki§iyi ~o
cugun babasm1 tesbit etmek i~in c;ag1nrlard1. Sonra o fahi§e kad1mn 
dogurdugu yavru, ehl-i vukuf kimsenin tesbit ettigi §ahsa verilirdi. 
Ve ~ocuk bunun adm1 ahrd1. Onun oglu olarak kabul edilirdi Ve o 
kilji bunu kabullenmekten imtina edemezdi. .. » 

Hz. Muhammed Mustafa (a,s.) isteseydi bir Islahatc;I olarak ortaya 
91kar ve davasm1 ilan edebilirdi. Cemiyetin bozulan ahlak1m diizelt
mek, toplumu temizlemek, nefisleri tezkiye ederek deger ve ol~iileri in
tizama sokmak gibi hususlarda ugra§abilirdi. .. 

0 giinkii cemiyette -her cemiyette oldugu gibi- bu pisliklerin 
rahats1z ettigi, islahat ve temizlik duygulanyla ortaya atllan her da
vete rahat~a ko§acak, temiz nefisli kimseleri de yamnda bulurdu ... 

Denilebilir ~. Hz. Peygamber o §ekilde hareket ederek, ba§lang~~ta 
~evresinde temiz ahlakh, salih, ruh safiyetine sahip kimseleri toplar ve 
boylece getirmi§ oldugu akideyi onlara empoze eder ve kabul ettirirdi. .. 

DolaYisiyle yolun ba§langiCmda ( ) davasma kar-

§1 91kanlar1 bertaraf etmi§ olurdu ... 
Halbuki Alim ve Halqm olan Allah Teala yiice Resulii'nii boyle 

bir yola sevketmiyor .. . 
Zira Hakk Teala, 91kar yolun bu olmadigmi c;o:k iyi biliyordu. Ah

laki esaslarm deger Ol~iilerini koyan, hiikiimler veren ve bu olc;iilerin, 
hiikiimlerin iizerine oturdugu hakiki sultanm kaynagm1 takrir ederi 
bir akide temeli iizerine oturmadan ge~erli olarmyacagm1 pek iyi bili
yordu. itikadi bir nizarm yerle§tirmeden evvel konulacak biitiin deger 
olc;iileri tutars1z olacaktlr. Bu deger Olc;iileri iizerine kaim alan ahlak 
prensipleri gec;erli olmayacaktlr. QiinkU. zabtedici kuvvet ve miieyyi
delerden mahrum olacaktlr ... 

Uzun bir yorulmadan sonra akide yerle§ip, iizerine kaim oldugu 
· kuvvet unsurlan takarriir edince ... insanlar kendilerini yaratan Rabbi 
Ziilcelali tamYlp, s1rf O'na kulluk ettikleri vakit ... Kullara kul olmak-
tan kurtulup §ehvetin esaretinden uzakla§mca ... Kalblerde 

( ) «Allah'tan ba§ka ilah yoktur» prensibi yerle-

§ince... i§te o zaman Allahii Teala gereken her §eyi yaptl... Soylenen
leri de soylenmeyenleri de yerine getirdi.. . 
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Yeryuzu iran'hlardan ve Romall'lardan temizlendi. .. Ama Arapla
rm hakimiyetini kurmak it;in degil ... Yeryuzunde Allah'm hakimiye
tini kurmak it;in temizlendi. .. ister Roma'h olsun, ister iran'h olsun, 
ister Arap olsun hit; fark gozetmeksizin butu.n putlardan temizlendi. .. 

Bununla bir~ikte cemiyet de her ge§it zulumden kurtuldu. islam 
nizami Allah'm adaletini icra etmeye, Allah olt;U.suyle olt;meye ba§lad1 
her §eyi. Yalmz Allah'm adm1 ta§Iyan i~timai adalet sancag1 her ta
rafta yi.ikseldi. Yanma hit; bir isim ilave etmeksizin, uzerinde 

( ) «Allah'tan ba§ka ilah yoktur» ibaresi yazilmi§ 

olan islam sancag1 gekildi her tarafa. 
Ferdlerin ruhu ·da, ahlaki da temizlendi. Kalbi de nefsi de anndi~ 

Hem de Allah'm vazettigi §eriatm belirttigi ma'zeretlere ve hududa 
bile ~ok ender baz1 zamanlar mi.istesna- ihtiya~ hissetmeden oldu 
bunlar. Zira as11 mi.iraklb oralara ... vicdanlarm en derin noktalanna 
dikilmi§ti. Allah'm nzasma ve sevabma nailiyet hususunda ve I Allah'm 
azabmdan ve ikabmdan korkup utanma hususunda gosterilen titizlik, 
murakabe vazifesini gori.iyor, mi.ieyyide ve ceza hi.ikmi.ine ge~iyordu .. . 

Boylece be§eriyet gerek tabi oldugu nizam1 ile, gerekse ahlaki ya
§ayi§I ile daha once asia yi.ikselemedigi ve islam nizammm golgesinden 
ba§ka hit; · bir zaman it;in de yi.ikse~emeyecegi en yuksek zirvelere ;ka
dar yi.ikselmi§ti.. . 

Bunlarm hepsi bir ~1rp1da tamamlanmi§tl.. . <;unku bu dini; bir 
devlet ve nizam, bir hi.ikum ve §eriat olarak ikame edenler, daha once 
onu ibadet ve ahlak, akide ve hareket metodu olarak hem vicdanlari
nm derinliginde, hem de pratik hayatlannda ikame etmi§lerdi. Ve bu 
dini ikame etmenin kar§Ihgmda bir tek §ey va'dedilmi§ti kendilerine. 
Bu va'din it;inde kuvvet ve hakimiyet yoktu. Hatta kendilerine ellerin
de bulunan dinin mutlak galib gelecegi hususunda bir §ey va'dedil:ine
mi§ti. .. Di.inya ile hi~ bir ilgisi bulunmayan tek bir §ey va'dedilmi§ti, 
onlara ... Evet tek bir va'd idi bu .. . Cennet va'dediliyordu onlara. Bun
iba- me§akkatlerin ebediyen si.iri.ip giden cihadm, dava yolunda kuv-
1vetli adimlar ile yi.iri.imenin, sulta sahiplerinin her zaman ve her yerde 

ho§ kar§Ilamadigl ( ~ 1~\.JI~ ) ccAllah'tan ba§ka ilah yak

tun) davas1 ile cahiliyyet sistemlerinin kar§ISllla dikilmelerinin muka
bilinde va'd edilen tek §ey cennetti.. . Her §ey bunun i~indi.. . 

Allah bir musibete mi.iptela klld1 m1, onlar sabrettiler. Kendi ne
fisleri i~in aynlacak bi.iti.in paylardan vaz ge<_;ince, ye~yi.izi.inde hi~ bir 
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kar§Ihk beklemediklerini Allahii Teala bilince ... Nas1l ve ne §ekilde 
olursa olsun bu kar§Ihk. Hatta bu davamn kendi elleriyle muzaffer ol
masi, kendi <;ah§malan ile dinin yeryiiziinde hakim olmas1 arzusu bile 
olsa ... Cinsiyet ve kavmiyet ile iftihar duygularmdan hi<; birisinin kal
madigmi, vatan ve arazinin iistiinliigii, aile ve a§iretin galibiyeti i<;in 
<;ah§madiklanm bilince ... 

Evet biitiin bunlan bilince onlarm art1k bu yiice emaneti yiikle
nebilecek duruma gelmi§ olduklarm1 gordii. idare ve yonetimde, mal 
ve ruhta, hareket ve ibadette, kalb ve vicdanmda hakimiyeti sadece 
Allahii Teala'ya tahsis eden akideyi elde etmeye hak .kazand1klanm 
gordii. ikame etmeleri gereken adaleti, tatbik etmeleri gereken §edati 
kendi nefislerine bir pay aYlrmaks1zm, kavimleri ve a§iretleri i<;in bir 
imtiyaz <;1karmaks1zm uygulad1klanm goriince ... Onlara kuvvet ve kud
ret verdi. Ellerinde bulurian biitiin kuvvet art1k sadece Allah i<;indi. 
Sadece Allah'm dini ve §eriatl i<;indi. Zira onlar biitiin bunlann Al
lah'a ait olup O'nun nezd-i pakindei1 geldigini biliyorlard1. 

Bu miibarek nizamm o yiice seviyeye eri§erek tahakkuk etmesi 
i~in davaya oylece ba§lamaktan ve sanlmaktan ba§ka <;Ikar yol yoktu. 

Yalmz ba§ma bu sancagm ... ( ) «Allah'tan ba§ka 

ilah yoktur» sancagmm yiikselmesinden ve beraberinde hi<; bir san
cagm <;ekilmemesinden ba§ka <;1kar yol yoktu ... Davay1 btlylesine sarp. 
boylesine sert, boylesine zor, hakikatl itibariyle de boylesine muvaffak 
k1l an yol u se<;mekten ba§ka <;are yoktu .. . 

f}ayet bu dava ilk ad1m at1hrken, bir kavmiyet davas1, bir i<;timai 
d8,va .. . bir ahlak davftsl olarak ... ba§lami§ olsayd1, yahut ta onun yiik-

selttigi ( ) <<Allah' tan ba§ka ilah . yoktur» §ianmn 

yanmda bir ba§ka §iar da yiikselmi§ olsayd1. .. Hi<; §iipheniz olmasm 
ki o zaman sadece Allah' a mahsus bir dava olmayacaktl. .. 

Mekke'de nazi! olan Kur'an ayetlerinin kafalara ve kalplere 

.1!1')'\JI"..' ) «Allah'tan ba§ka ilah yoktur» miihriinii kaz1-

rnak i<;in bu kadar dikkat sarfetmesinin, a<;Ik<;a zorluklarla dolu olma
sma ragmen diger yollan tercih etmeyip bu yol iizerinde israr etme
sinin ve bu me§akkatli yolu tercih etmesinin sebebi budur. 

Kur'an-1 Azimii§§an'm akide davasm1 tek ba§ma ele ahp, akide 
esaslan iizerine kaim olan nizamm tafsilath kiSimlanm, i<;timai mua
meleleri tanzim eden hiikiimlerini geni§<;e anlatmamas1 hususu kar§I-
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smda bu din yoh,ma kendisini adami§ olan dava adamlarmm dikkat 
ve ibretle durup dii§fulmeleri gerekir ... 

Bu dinin tabiat1, bizzat boyle olmasm1 istemi§tir. Bu dinin biitiin 
nizam ve hiikiimleri, bu biiyiik esastan fi§kinr. Nas1l ki ulu ve biiyiik 
bir agacm dallan birbirine girmi§, -havada kol gezen uzun ve geni§ bir 
bolgeye sahip bir agacm koklerinin topragmm derinliklerine, gokteki 
uzam§I ve biiyiikliigiine miinasip §ekilde kuvvetli olmas1 icap ederse .. . 
Bu din de onun gibidir... Bu dinin koydugu nizam; hayatm her cep
hesini ic;ine ahr. Biiyiik kiic;iik }1er tiirlii be§eri miinasebetleri idare 
eder. Sadece bu diinyada degil, ahiret aleminde de insan hayatm1 tan
zim eder. Sadece bu goriinen alemlerde degil, insamn gozlerine kapah 
olan, gayb dii:r;tyalarma da hiikmeder. S1rf maddi ve zahiri olan mii
nasebetlere degil, vicdanm derinliklerine iner, gizlilikler diinyasma da
lar, niyetlete kadar uzamr. Bu din biiyiik, parlak, her tarafa kol sal
llll§ bir miiessesedir. Oyleyse kokfuliin ve derinliginin de bu derece 
geni§, ulu ve engin olniasi-ve her tarafa yayi1mas1 lazimdir ... 

Bu dinin esrar ve mahiyetinin bir taraf1 bu. Kendi varhgmm ya
p1sm1 ve yiiceligini s1rurlayan nizam1 bu. Akide yap1smi ve bu yap1mn 
yerle§mesini, akidenin alem§iimulliik kazamp nefsin her noktasma ka
dar dalmasm1 temin eden nizam1 bu. Biitful bunlar saglam ve sarih 
olarak ortaya <;Ikmanm zaruri icab1d1r. Agacm gokte goriinen k1sm1 
ile topragm derinliklerine kok salan kiSIDl arasmdaki uygunlugun te
minat unsurlarmdan birisidir bu ... 

) «Allah'tan ba§ka ilah yoktur)) akidesi is~ 

tikrar kazamp kokii en derin noktalara kadar Ula§tigi zaman, bunun
la birlikte «Allah'tan ba§ka ilah yoktur» davasmm temsil ettigi ni
zamlar da istikrar kazamr ve akidenin yerle§tigi nefislerin razl olacagl 
yegane nizam oldugu ortaya c;1kar. Ve o zaman bu nefisler tafsilab 
anlablmami§ olsa bile, konulan hiikiimler belirtilmemi§ dahi olsa ilk 
once bu nizama teslim olurlar. i§te bu teslimiyet evvel emirde imamn 
icab1d1r. i§te boyle teslimiyet ornegi ile insanlar islam nizamma sa
nlmi§tlr. islam'm koydugu hiikiimleri goniil ho§lugu ile kabul etmi§
ler, raz1 olmu§lar, ilk' sudfu ettigi zaman bir tek kelimeyle itiraz et
memi§ler, miicerred olarak anl'abldigi vakit infaz edilmesinde zorluk
lar <;Ikarmami§lardir. i§te boylece islam ic;kiyi yasaklami§, faizi kal
dirmi§, kuman iptal etmi§, biitiin cahiliyyet adetlerini kokten yok et
mi§tir. Biitiin bunlar Kur'an-1 Kerim ayetleri ile yok edilmi§ veya Re
sulullah'm dilinden <;Ikan birkac; kelimeyle ortadan kalkml§tlr. Halbu
ki yeryiiziiniin hiikiimlerine bagh pizamlar biitiin bunlardan yalmz 
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birkac; tanesini yerine getirebilmek ic;in kanunlanyla, sisteinleriyle, 
pren.Sipleriyle, askerleri ve kuvvetleri ile propaganda ve reklam vasi
talan ile harekete gec;mi§ olmalanna ragmen. . . Sadece yasaklanmi§ 
olan §eylerin dl§ goriinii§te ortaya c;1kmasm1 engellemekten ba§ka bir 
§ey yapmamaktad1rlar. Halbuki cemiyet tamamen yasaklanan ve ko
tiilenen §eylerin dalgalan arasmda bogulup gitmektedir ... 

Bu kuvvetli nizam ile ortaya c;1kan bu dinin tabiatmm diger bir 
taraf1 da §Udur : Bu din gerc;ekten pratik harekete miisait ve dogru 
bir dindir ... Hayatm pratigine hiikmetmek ic;~ gelmi§tir. 0, pratik 
hayatl kendi hii~mii altma almak ic;in c;ah§Ir. Ya eski §ekliyle devam 
ettirir, ya tadilat yapar, yahut ta kokten degi§tirir. Bunun ic;in de ev
vel emirde tek Allah'm hakimiyetini kabul eden bir cemiye_tte fiilen 
vuku bulmasl miimkiin olan hallere hiikiim koyar. 

Bu din, bir tak1m faraziyelerle me§gul olan nazariyeler Ylgm1 de
gildir. Bu din, dogrudan dogruya pratikle ilgilenen bir nizamdu. Bu· 

nun ic;in ( ) ((Allah'tan ba§ka ilah yoktur» akide-

sini kabul eden, Allah'tan ba§ka kimseye hakimiyet hakkl tammayan 
Allah'tan ba§ka kimselere hakimiyet hakk1 tamyanlara hayat hakk1 
vermeyen ve bu esasa istinad etmeyen her tiirlii hiikmii reddederi miis
liiman bir cemiyetin kA.im olmas1 gerekir. 

Bu cemiyet fiilen kaim olunca tabiati-itibariyle bir tak1m nizam 
ve hiikiimleri gerektiren pratik bir ya§aYl§l da olacaktlr. I§te bunlar 
gerc;ekle§tikten sonra ancak bu din hiikiim ve nizA.mlar koyma-ya ba§
lar. Evvel emirde ba§ka nizA.m ve hiikiimleri reddeden ve Allah'm vaz' 
ettigi nizA.m ve hiikiimlere teslim olan kitleler ic;in nizA.m ve . hiikiim
ler koyar. 

Elbette bu akideye inananlann iizerinde gerek ferden, gerek ce
miyet bak1mmdan nizA.m ve· hiikiimlerin tatbikini teminat altma alan 
bir kuvvetin bulunmas1 §arttlr. Ancak o zaman o cemiyetin pratik ha
yatmm icA.bi olarak ortaya c;1kan nizam ve hiikiimlerin zanlretinin 
Otesinde bu nizamm bir -heybeti ve §eriatin bir ciddiyeti olabilir. 

Mekke'de bulunan miisliimanlann ne kendileri iizerinde ne de ce
miyetleri iizerinde. bir hA.kimiyetleri vard1. Kendi ba§lanna, hiir ve Al
lah nizanuna uygun olarak diledikleri gibi hareket edebilmeleri miim
kiin degildi. Ve boyle bir pratik ya§aYl§a sahip degildiler. Bunun ic;in 
Allahii TeA.la o devrelerde nizA.m ve hiikiim mevzuunda bir§ey indir
memi§tir. S1rf akide iizerinde durulmu§tur. Akidenin kokleri vicdan~ 
lann . derinliklerine indikten sonra meydana gelecek haller mevzuu1;1da 
it inA. gosterilmi§tir ... Ama Medine'de bir isl9~m devleti kurulup idA.reyi 
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ele almca hti.kfunler inmeye ba§ladi. Nizamlar belirtildi. Ve bunlar 
mti.slti.man cemiyetin pratik hayatmm ihtiya~lanna kar§Ihk verici ma
hiyette idi. Aynca devlet; kuvvetleri sayesinde onlan ciddiyet i~erisin
de tatbik etmeyi _tekeffti.l edecek duruma gelmi§ti. . 

Allahti. Teala, Mekke devrinde mti.slumanlara bir tak1m hti.kti.m ve 
nizamlar vaz'edip mti.cehhez halde haz1r bulunmalanm ve Medine'de 
devlet kurulur kurulmaz o hazinelerini kullanmalanm yani nizaffil tat
bik etmelerini irade buyurmad1. Zira bu dinin tabiati oyle bir §eyi 
icab ettirmezdi. islam bti.tti.n bunlardan daha pratik metodlara ba§
vurdu ve daha ciddi imkanlan kullandi. · islam s1rf ~ozti.m yolu bul
mak i~in kafadan koyma farazi problemlerle ugra§inaz .. . islam; §ekli, 
hacmi ve §artlan i~erisinde sadece pratik hadiselerle ugra§Ir. Onlan 
kendi hacmine, §ekline ve §artma uygun olarak kahbma doker. 

Bugti.n islam'm bir taklm kahplara gore nizam koymasm1, hayata 
hti.kmetmesi gereken prensipler ortaya atmasm1 isteyenlere gelince ... 
Yeryti.zti.nde sadece Allah'm §eriati ile hti.kmetmek, ondan ba§ka bU.
tun sistemleri reddetmek durumunda olan ve elindeki kuvvetlerle bunu 
latbikat sahasma koyabilen bilfiil tahakkuk etmi§ bir cemiyet bulun
mazken .. . islam'dan yukarda soyledigimiz §eyleri isteyenler bu dinin 
tabiabm, hayata nasll hakim oldugunu ve Allah'm diledigi §ekliyle 
hayata nas1l intibak ettigini bilmiyor ve anlam1yorlar demektir. Bun
Jar islam'm kendi tabiatm1, nizamm1, metodunu ve tarihini degi§tir
mesini ve diger be§eri nizamlara ve metodlara benzemesini istemek
tedirler. Aynca bu yolda ilerlemesi ve geli§mesi, muvakkat duygula
rma cevap vermesi i~in ~abucak bunu yapmaya ~ah§Iyorlar. Aslmda 
bu gibi hareketler onlann ruhunda yer eden basit insanlar tarafmaan, 
kqnulmu§ nizamlara kar§I manevi bir hezimetin ifadesidir ... Bun~ar 
islam'dan, kendisini mevcud olmayan bir gelecege cevap vermek i~in 
ha.yali faraziyelerin kahplan i~erisine sokmasm1 istemektedirler. Hal
buki Allahti. Teala, bu dini kendi murad ettigi §ekilde hakim kila
caktlr ... Gonti.lleri dolduran · bir akide, vicdanlara hakim bir ni
zam olmasm1 istemektedir. Allah'tan ba§ka hi~bir insana boyun 
egdirmeyen, Allah'tan ba§ka bir kimseden hti.kti.m almayan bir 
akide .. . Boyle bir akideye sahip insanlar mevcud olduktan, ya§a
diklan cemiyette hakimiyet onlarm eline ge~tikten sonra, ancak 
pratik ihtiya~lanm kar§Ilamak ve pratik hayatlanm intizama sok
mak i~in hti.kti.mler koymaya ba§lar. Aym §ekilde islam davasma sa
hip ~1kanlar i~in de §U hususun iyice anla§Ilmi§ olmas1 §artt1r : islam 
davasma sahip kimseler; bu dini yeniden in§a etmek i~in insan
lan davet ettikleri zaman, evvel emirde mti.slti.man olduklanm da id
dia etseler, mti.slti.man olarak dogduklarma bir y1gm §ahit de getirse-
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ler, islam akidesine boyun egmeye davet etmelidirler. Ve onlara bildir-

melidir ki, islam evvel emirde ( ) «Allah'tan ba§-

ka ilah yoktur)) akidesini hakiki manas1yla ikrar etmek demektir. Ki 
bunun hakiki manas1 her i§te Allah'tan ba§kasmm hakimiyetini red
detmek, kendiliklerinden hakimiyet hakk1m iddia edenlerin hakimiye
tini ve azg1nl1klanm yok etmektir. . . Evet hem vicdanlarmda, hem de 
duygularmda bunun yer etmesidir. Hem pratik hayatlarmda, hem de 
ic;:t.imai ya§ayi§larmda · bunun hakim olmasiChr ... · 

Evet, insanlan islam'a davet etmenin esas1 bu kaziye olmahd1r. 
T1pk1 i~k ·defa islam'a davet edilirken oldugu gibi. i§te bu daveti Mek
ke'de nazil olan Kur'an ayetleri tam oniic;: bu kadar y1l boyunca yu
riitmii§tiir. 

insanlar arasmdan bir kitle hakiki manasiyle bu dine girdigi za
man, Islam nizamm1 ic;:timai hayatmda tatbik etmek ic;:in c;:ah§abile
cek bir kitle dogabilir. <;unkii bu kitle kendi hayatlm islam esas1 iize
rine ikame etmek ve hayat1mn her cephesinde Allah'tan ba§kasmm 
hakimiyetini yok etmek ic;:in hem kendi kendisine hem de cemiyet 
ic;:erisinde karar vermi§ ve oylece i§e giri§mi§ demektir. 

Bu cemiyet fiilen kaim olduktan sonra islam nizammm esaslan 
ona , arz edilmeye ba§lamr. Aynca o cemiyetin kendisi de pratik haya
tm icap' ettigi tarzda islam nizammm umumi esaslan c;:erc;:evesinde 
gereken hukumleri yerine getirir. i§te islam nizammm pratik ve ameli 
ad1mlarmm en giizel §ekilde tertibi boyledir. 

Bu dinin tabiatm1 ve Rabbani nizamm Alim ve Hakim olan Al
lah'm hikmetine gore ve hayatm ihtiyac;:lanm, insanlarm tabiatm1 bi
len ilmi Rabbaniyeye gore tesis edilmi§ olan Rabbani nizamm tabiatl
m ~yice kavrayamami§ baz1 · saf ve aceleci kimseler : «islam nizaml
mn hatta islami hiikiimlerin esasml onlara arz ederken bu davanm 
yolunu kolayla§tlrmak daha iyi ve daha faydah olur!)) §eklinde tahay
yiil edebilirler. 

Bu tarz dii§iince, aceleciligin dogurdugu bir vehimden ba§ka bir 
§ey degildir. T1pk1 Resulullah (s.a.v.) 'm bu davaYI ilk ba§lattlgi za
man 1rk~Illk sancag1 altmda veya ahlaki ve i~timai ·bir dava olarak 
ba§latlp yolu kolay gostermesinin daha iyi olacagm1 iddia edenlerin 
iddiasma denk bir vehimdir. 

Hi~ §Uphe yoktur ki goniiller evvela Allah'a halisane baglanma
hdir. Ona kullugunu ilan etmeli, §eriatlm kabul ederek ondan ba§ka 
biitiin hiikiimleri red ederek ubudiyetini ac;:1ga vurma1Id1r ... Prensip 
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yoniinden arzu edilen hiikiimlerin tafsilatma muhatab olmadan bun
larm yap1Imas1 gerekir. 

Esas arzu Allah'm halisane ubudiyet ve ondan ba§kasmm haki
miyetinden kurtulma arzusundan dogmahd1r. Yoksa kendisine arzedi
len nizamm bizatihi diger nizamlardan daha iyi oldugunu §U veya bu 
vas1flara sahip bulundugunu tafsilath oladtk anlatmaktan degil. Al
lah'm nizam1 bizatihi haYir doludur. Qiinkii o Allah tarafmdan konu· 
mu§tur. Hi~bir zaman i~in · kullarm koydugu §eyler Allah'm koydugu 
hiikme denk olamaz. Bu davanm ana kaidesi buna dayanmahd1r. As
lmda davamn ana kaidesi Allah'm hiikmiinii kabul edip onun di§mda 
biitii:q. hiikiimleri reddetmenin islam demek oldugunu kabul etmekle 
ba§lar. islam'm bundan ba§ka hi~bir manas1 yoktur. Kim islam'a gir-

. . - \ 

mek isterse bu kaziye tafsilath olarak anlatlhr. Ondan sonra nizannn 
iistiinliigii ve giizelligi hususunda te§vik edici ifadelere' liizlim yoktur. 
Zaten bu, imamn bedihi)cablanndan birisidir ... 

Bundan sonra Mekke'de nazil olmaya ba§layan Kur'an ayetlerinin 
akide davas1m onii~ §U kadar yil sonunda nas11 hallettigi iizerinde soz 
edebiliriz. Mekke'de nbil olan ayetler akide davas1m bir «nazariye» 
§eklinde sunmami§, <<lahuti» bir §ekle de bii:rUndiirmerni§tir. BaZI kim
selerin sonralan <<tevhid veya kelam ilmi» diye isimlendirmeye ~ah§
tlklan §ekilde de arzetmemi§tir. 

Asia ... Kur'an-1 Kerim bizzat insanm f1tratma hitab etmekteydi. . 
Kendi mevcudiyeti ve ~evresinde bulunan §eylerin duygu ve ilhamlan 
ile birlikte insana hitab etmekteydi .. . Kur'an insan f1tratm1 batakhk
tan kurtanyordu. F1tri cihazlan ataletten kurtanyor, etrafta bulunan 
ilham bah§edici miiessirleri almas1 i~in f1trat pencere'terini sonuna ka
dar a~1yordu. 

Umumi vasf1 itibariyle bu boyledir. Ozel olarak ta Kur'an~1 Azi
mii§§an bu akideyle . birlikte canl1 ve pratik bir sava§a katlhyordu ... 
~.ratik olarak ya§ayan ve o giin hayatta bulunan insanlann n~fisle- . 
rinde ... F1tratl ~ah§maz hale getiren batakllklara kar§l biiyiik bir sa
va§a giri§mi§ti. Bunun i~in nazari §ekil, o giin meydanda buluna:h pra
tige uygun bir §ekil degildi. Bu, sadece o giin, canh ve diri olan nefis
lerde vuku bulan; pratik hallerin, psikolojik engellerin sedleri yok ede
bilmek i~in canh bir kar§Ilama tarz1 idi. Daha sonra ileriki as1rlarda 
tevhid ilminin tuttugu yol zihni miicadeleden, nazari diyalektikten ote 
'gitmiyordu ve o giiniin §artlarma uygun-bir §ekil degildi. .. Ger~ekten 
Kur'an-1 Kerim be§eri bir vaklaya biitiin canl1hgl ve kan§lk yonleriyle 
birlikte en miikemmel §ekilde kar§lhk veriyor ve bu vak1alar okyanusu 
icerisinde yiizen biitiin insanhgm kendi oz varhgma hitap ediyordu .. . 
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<<Lahuti»lik de o giin uygun bir §ekil degildi. islam bir akide olmasma 
ragmen, ameli tatbikat1 gozonunde bulunduran pratik bir' hayat ni
zamidlr. Bunun i~in de lahuti ve nazari ·bahislerin dald1g1 dar ve slkm
tlll doneme!;lere dalmaz. 

Kur'an-1 Azimti§§an; musltiman cemiyetin vicdamnm derinlikle
rinde akide binasm1 in§a ederken, bu musluman toplulukla birlikte 
~evre~inde bulunan cahiliyete kar§I buyuk bir sava§a giri§iyordu. Ay
nca bu musluman nefislerde vicdanlarm derinliginde, hem pratik, hem 
ahlaki hususlarda cahiliyyetten arta kalan tortularla da buyuk bir sa
va§a giri§IDi§ bulunuyordu. i§te bu kan§Ik durumda akide binas1 or
taya ~1kt1. Ama bu ~Ikl§ ne nazariye §eklinde, ne lahuti surette, ne 
de temamen la.f ebeligine dayanan bir diyalektik tarzmda idi. Dogru
dan dogruya hayat nizamm1 meydana getiren ve bizzat islam cemaa
tmda ortaya ~1kan bir terekkub §eklinde idi. i§te islam cemaatmm ge
rek itikadi dti§tinceler sahasmda olsun gerekse pratik hareketlerinde 
olsun: geli§imi bu dti§tince ~er~evesi dahilinde oluyordu. Aynca cahi-
liyete kar§I da sava§~l bir te§kilat huviyeti i~erisinde kar§I duruyordu. 
Bu geli§im tamamen akide binasmm geli§imini temsil ediyordu. Aki
denin canll bir tercumam idi. Ve islam tabiatmm temsil ettigi islam 

_ metodu da bundan ibaretti. 
islam davasma sahip ~1kanlarm, bu dinin tabiatm1 iyice kavra

malan ve yukarda a~Iklad1gim1z §ekilde hareket metodunu iyice an
lamalan mutlak §ekilde §arttlr. Bu zaruridir. Zira Mekke devrinde zik
rettigimiz §ekilde uzayan akide binasmm yukselme merhalesinin is
lam hareketinin pratik tekevvuniinii te§kil eden ve islam cemaatmm 
·pratik olarak binasm1 kurmasm1 temin eden merhaleden ayn · ve uzak 
olmadl~m anlamak ancak bununla miimkiin olur. Mekke devri, na
zariyelerin ogrenilip tedkik edildigi bir merhale olmakla 'kalmay1p is
lam akidesinin temel yap1srmn geli§mesi ve islam cemaatl ile birlikte 
islam hareketinin fiilen viicut buldugu bir devredir. Binaenaleyh bu 
pina yeruden ln§a . edilmek istendigi zaman da aym metoda ba§vur
mak gerekir ... 

i§te boylece bir yandan akide binasmm yiikselme merhalesi a§I
ln·ken, bir yandan da sebat i~erisinde, derinden derine ve sab1rla, ge
reken adlmlann tatnamlanmas1 §arttlr. Bu durumda akide binas1mn 

. yiikselme merhalesi, sadece akideyi teorik olarak etiid etme merhale
sindE:m ibaret kalmayip, bununla birlikte akidenin canh bir §ekilde ter
ciiman~ olma ve bu _akideye ' keyfiyet kazanm1§ vicdartlarda temessiil 
edip akidenin geli§mesine muvaf1k tarzda cemiyet binasmm da geli
§ip yiikselmesiyle ortaya ~1kmas1 merhalesinin de yiiriimesi §arttlr, Ca-: 
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hiliyyete kar§I pratik olarak harekete gec;ip hem vicdanlarda, hem de 
pratik ya§ayi§da amans1z bir sava§ a~_;1p, akider'lin canh §ekilde geli§
mesi ve bu geli§menin sava§ seli ortasmda canlanarak temessiil etmesi 
Iazimd1r. 

islam'a gore, akidenin nazari §ekilde ve s1rf nazari olarak etiid 
edilmesi i~_;in ortaya 1_;1kmasJ ve viicud kazanmas1 1_;9k biiyiik bir yan
h§tlr. Akide iizerinde sadece bilgi ve kiiltiir bak1mmdan nazari ince
lemelere girmek, biiyiik hem de ~_;ok biiyiik bir tehlikedir. 

Ger~_;ekten Kur'an-1 Kerim onii~_; §U kadar seneyi sadece akide bi
nasmm temelini yiikseltmek i~_;in ge~_;irmemi§tir. .. ilk defa iniyor diye 
de bu kadar zaman sarfetmemi§tir .. . Asia! §ayet i\llah Teala irade 
buyursayd1 Kur'an-1 Miibin'i bir defada indirirdi. Sonra da Kur'an'a 
inananlan onii~_; sene daha ~_;ok veya daha az bir muddet islam'1 na
zari olarak kavrayabilmeleri i~_;in kendi ba§larma b1raklrd1. 

Fakat Allah Teala daha ba§ka bir§ey irade buyuruyordu. ~llah 
tek ba§ma belirli bir metodun hakim olmasm1 istiyordu. Cemiyetin 
yap1sm1, islami hareketin binasm1 ve akidenin temelini aym zaman 
ic;erisinde yiikseltmek istiyordu. islam cemaatim ve islami hareketi 
akideyle birlikte in§a ederken, akideyi de bu cemaat ve hareket esas
lan iizerine ikame etmek istiyordu. Allah Teala, akidenin, islam ce
maatmm fiilen ya§adigi pratik bir hayat olmasmi ve bu cemaatm fiilen 
vuku bulan pratik hareket tarzmm da bizzat akidenin bir §ekli olma
sim istiyordu. Ve biliyordu ki fertleri ve cemiyetleri. bir binanm yapiSI 
gibi in§a etme ameliyesi bir gece ve giindiiz arasmda tamamlanamaz
dl. .. Bunun i~_;in de elbette akide binasmm yaplh§ devresi kadar, fert
lerde ve cemiyetlerde islam binasmm yiikselmesi i~_;in bir zaman ge
rekirdi. Boylece itikadi tekevviin tekamiil edip olgunla§mca cemaat 
da bu olguh meyvenin pratik bir tezahiirii olarak ortaya 1_;1kmi§ ola
cakti. 

Mekke'de nazil olan Kur'an ayetlerinin takib ettigi metoddan 1_;1-
kan neticede oldugu gibi bu dinin tabiati bundan ibarettir. Ve bunu 
bOylece bilmemiz §arttlr. Be§eri nazariyelerin ortaya 1_;1kardig1 prob
lemler kar§ISmda maglub olmu§ aceleci arzulara cevap vermek i~_;in bu 
dinin tabiatui1 degi§tirmeye ~_;ah§mamak gerekir. Bu din i§te . bu tabiat1 
sayesinde ilk defa olarak miisliiman bir ummetin yaplSllll kurmu§ ve 
yeniden meydana getirmi§ti. Ve ne zaman olursa olsun Allah Teala'mn 
ilk defa miisliiman bir ummeti ortaya 1_;1kardigi §ekilde miisliiman bir 
milleti varhklar diinyasma tekrar 1_;1karmak isteyen her harekette aym 
metodu takib etmek mecburiyetindedir. Her zaman miisliiman bir tim
met bu metodla meydana getirilebilir ... 
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. Bunun z1ddma bir c;1rpmmanm ne kadar hatah olacagm1, hata
dan da ate biiyiik bir tehlike arzedecegini idrak etmeliyiz. Boyle bir 
hareket, hareket halinde olan canh ve tamamen pratik bir §ekilde 
temsil edilmesi gereken dipdiri islam akidesini s1rf bilgi hazinesini ge
li§tirmek ve kiiltiirel etiidler yapmak ic;in miicerred «teorilern haline 
dondiiriir. Bunu yaparken de sadece be§eriyetin bugiinkii §artlan ara
smda ezildigi giiliinc; teorileri islami teorilerle kar§Ilamak arzumuzu 
tatmin etmi§ oluruz. 

islam itikadmm nefislerde canh bir §ekilde, pratik bir te§kilat ha
linde, c;evresindeki cahiliyyetle bogu§an bir hareket tarzmda temsil 
edilmesi §arttlr. 9evrede bulunan cahiliyyetten arta kalan tortularla 
da bogu§maya girer. Zira bu akide onlarm nefislerine girip kendilerini 
cahiliyyet muhitinden kurtarmazdan once onlar da cahiliyyete men
sub kimselerdi. Bu §ekliyle islam akidesi gerek kalblerde, gerek kafa
larda ve gerekse gunluk hayatta nazariyelerin i§gal ettigi sahalardan 
daha oliy\.ik, daha geni§ ve daha derin bir saha i§gal eder. Aym za
manda tnuhtevas1 ic;erisine, o nazariyelerin i§gal ettigi sahalan da 
allr. Fakat sadece bunlarla iktifa etmez, daha geni§ bir saha kaplar. 

islam'm iiluhiyet mevzuunda kainatm, kainat ic;erisinde hayatm 
ve insanhgm varolu§u bahsinde ileri surdugu dli§lince tari1 en §U
mullii ve en mukemmel di.i§iince tarz1d1r. Bundan da ate miisbet ve 
pratik bir dii§iincedir. Bu dii§iirtce tabiatl itibariyle s1rf zihinde yer 
eden miicerred dii§iinceler y1gm1 §eklinde temsil edilmekten nefret 
eder. Zira bu tarz, onun hem tabiatma hem de gayesine muhaliftir. 
islam dii§iincesi bizzat insanlarda canh bir te§kilat §eklinde, pratik 
bir hareket tarzmda temsil edilmekten nefret eder. Zira bu tarz, onun 
hem tabiatma hem de gayesine muhaliftir. Bu mefkurenin tekevviiri 
m~todu ise insanlarla birlikte canh bir te§kilat ve pratik bir hareket 
halinde geli§me grafigi · c;izmektir. Boylece pratik olarak tekamiil et
tigi gibi aym zaman zarfmda nazari olarak da tekamiil eder. Ve pratik 
ile nazari geli§meyi temin eden ve pratikte temsil edilmeyen her ha
reket yanh§ ad1m atml§ olur. Y~nh§hktan da ate bu dinin tabiatma, 
gayesine ve terkib tarzma gore biiyiik bir tehlike arzeder. Halbuki Al
lah Teala §Oyle buyuruyor : 

ccKur'an'I insanlara a~r a~r Qkuman i~in bOliim boliim indirdik. 
Ve onu gerektik~e indirdik.>> (isra, 106). 

Hem bOliim boliim indirmek kastolunmu§ hem de ag1r ag1r indir
mek. Boylece «canh bir te§ekkiil» §eklinde ortaya c;1kan akide binasl
nm tekevviinii tamamlanmak istenmi§tir. Yoksa sadece nazari bilgiler 
vermek degil. 
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Bu dine sahip ~Ikanlann bu · ger~egi iyice bilrileleri gerekir. Bu 
din nas1l Rabbani. bir din ise onun hareket metodu da tamamen Rab
bani'dir. Ve §Urasi bir ger~ektir ki bu dinin hakikatm1 ameli metodun
dan ayu-mak imkan haricidir. 

Aym zamanda §unu da iyi bilmeleri gerekir : Hi~ §iiphesiz bu din 
nas1l itikadi dii§iinceleri dolaytsiyle ucanh ve pratik hayati» degi§tir
mek i~in gelmi§se aym zamanda itikadi tasavvurun bina edildigi fikri 
ve hareket metodunu da degi§tirmek ve onunla birlikte canl1 ve pratjk 
hayatm1 tebdil etmek i~in gelmi§tir.~. Bu din bir timmet binas1h1 ta
mamlarken akide binas1m da tamamlamak i~in gelmi§tir. Bundan son
ra ancak o timmet i~erisinde bu itikadi dii§tinceye canl1 ve pratik ya
§ayt§a uygun §ekilde ozel bir dti§tince metodunu kurmak meselesi ge

.lebilir. Ozel dii§iince metoduyla, itikadi tasavvuru ve canh temeli in§a 
etme metodu arasmda hi~bir aynhk yoktur. 

islam'm bu §ekildeki faaliyet metodunu ogrenince · Mekke'de ta
kib ettigi metodun esas oldugunu ogrenebiliriz. Mekke devresi ilk mtis
ltiman cemaatm n~§et etmesine has §artlara ve durumlara· uygun bir 
metoddan ibaret degildir. Bu devrede takib edilen metod demektir ki 
o metod olmadan tiu din binas1 asia yiikselemez. 

Ger~ekten islam'm vazifesi sadece insanlann inancm1 ve pratik 
hayatm1 degi§tirmekten ibaret degildir. Bununla birlikte islam'm va
zifesi insanlarm dti§tince metodunu zihinlerine . ve pratik hayatlarma 
el atma tarzlarm1 da degi§tirmektir. Bu· durumuyla islam, insanlar 
tarafmdan konan eksik ve gilltin~ nizamlara tabiat1 itibariyle muha.J.if 
olan Rabbani . bir nizamdlr. 

Rabbani bir dti§tince tarzma ve Rabbani hayata; Rabbani mef
kureden ba§ka bir yolla u1a§mam1z imkans1zdlr . . insanlann kendi dti
§iince' esaslanm bu nizama gore tashih etmelerini 've canl1 faaliyetle
rini buna gore ayarlamalanm Allah Teala'mn irade buyurdugu bu 
nizam yoluyla ancak ula§Ilabillr .. 

Biz, islam'm sadece nazari ettidlere h~redilmesini istedigimiz za
man, Rabbani nizamm tekevvtin metoduna aykm hareket etmi§ oiu~ 
ruz. Rabbani nizamm dii§tince metodunu, tabiatmm du~ma ~1karmi§. 
oluruz. Ve islamiyeti be§eri dii§tince yollarma indirmi§, boyun egdir
mi§ oluruz. Sanki Rabbanl nizam be§eri nizamlardan daha a§agi imi§ 

·:gibi! Sanki biz Allah'm dti§iince ve hareket metoduyla · ilerliyerek kul
larm koydugu metodun hizasma ula§mak istiyormw~uz gibi! .. 

Bu yonden mesele btiyiik bir onem kazamr. Bu hususta hezimet 
ise son derece oldtirtictidtir. 

Rabbani nizamm vazifesi, bize -islam ctavasma sahip ~1kan her-
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kese- ozel bir mefkure metodu vermesidir. i§te onun sayesinde biz 
yeryuztine hakim olan cahiliyyetlerin du§tince metodunun pisliklerin
den temizlenebiliriz. Kafam1z1 bask1 altma alan, ~irkeflerini killturu
miize kadar s1zd1ran artlklanndan kurtulabiliriz . .. ~a yet bu dine, bu 
dinin tabiatma tamamen yabanci, etrafta hakim olan cahiliyyetin dti
§unce metodlarmdan bir metodla uzanmak istersek, bu dinin be§eri· 
yette icra etmek ic;in geldigi fonksiyonunu kald1rm1§, iptal etmi§ olu
ruz. Boylece kendimizi de asnm1zda hakim . olan cahiliyyet metodlan
mn bask1smdan kurtarma f1rsatm1 kac;1rm1§ oluruz. Bu cahiliyyet ni
zamlanmn kafam1za ve benligimize serptigi c;irkeflerden temizlenme 
f1rsatm1 kaybetmi§ oluruz. 

Mesele bu yonden de buyuk bir ehemmiyet kazamr. Bu hususta 
kaybedilecek flrsatlar gerc;ekten oldiirucu olur. 

islam binasmda hareket ve dti§iince metodu deger ve zaruret ba
klmmdan itikadi tasavvur ve pratik hayat nizammdan- daha az kiy
met ifade etmez. · Aynca bunun ikisi birbirinden aynlmaz. Ne zaman 
ki bu dti§tinceyi ve nizam1 dille ifade suretinde takdim etme tarz1 ka
famizdan gec;erse §Unu asla akllm1zdan c;Ikarmamallylz ki; ortaya l;l

kan §ey hic;bir zaman yeryuziinde islami hareketi ve islam'm pratik 
::jeklini temsil etmez. Aynca §Unu da goz ontinde bulundurmahy1z ki 
bu §ekilde islam'I takdim etme tarz1m1z pratik islam hareketiyle fiilen 
ugra§anlardan ba§ka kimseye faydah olmaz. 

Bir kere daha tekrar ediyorum : itikadi dti§tincenin ilk anda ha
reket sahibi bir cemaat halinde ortaya c;Ikmas1 §arthr. Aym zamanda 
bu hareket halindeki cemaatm, itikarli tasavvurun gerc;ek yontinii sag
lam bir §ekilde temsil etmesi ve onun canh bir terciimam olmas1 ge
rekir. 

Bir kere daha tekrarhyorum. i§te islam'm Rabbani nizarmmn ta
bii metodu budur. Ve bu nizam; en yuce, en dogru, en iyi faaliyet kud
retine sahip olan ve be§er f1tratma en c;ok intibak eden nizamd1r. 

islam'm takib ettigi · bu metod, bir tak1m nazariyeler sunan ki§i
lerin fiilen pratik bir hareket metodu takib ederek kendilerini onun 
yoluna vermeden, takdim ettikleri nazariyeleri temsil edebilmek ic;in 
ad1m ad1m ilerleyip onun canh bir tercumam haline gelmezden evvel, 
nazariyeleri tam ve mustakil kallplara dokiip, donuk ve tamamen zih
n1 §ekiller halinde insanlara sunmaya c;all§maktan §tiphesiz ki daha 
iyi ve be§er f1tratma hem tesir bak1mmdan, hem de intibak bakimm
dan daha uygun bir metoddur. 

Nazariye· mevzuunda bu metod dogru olduguna gore - tabiatl ha
liyle- islam· tasavvurunu temsil eden nizam esaslanm veya o niza

Tefsir. C. I. F. 22 
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mm mufassal -htiktimlerini takdim etme hususunda daha dogru olmas1 
gerekir ... 

<;evremizde bulunan cahiliyyet nizaml bir taraftan islam davasi
na gontil vermi§ ihlash kimselerin asabma bask1 yaparak islam niza
rmmn hareketlerinde h1zh ad1mlarla ilerlemesi i~in acele davranma
smi temin ederken bir taraftan da o davaya kar§I zihinlerde baz1 istif
hamlarm belirmesine vesile olur. Davet ettiginiz nizamm mufassal hti
ktimleri nerdedir? Kendi nizarmmz1 tatbik etmek i~in ne gibi hazirh
gmiz var? Bu htiktimleri tafsilath olarak anlatan hangi ara§tirmala
rimz var? Gibi suallere sevkeder. Bunu yaparken de plamnm hazir
lanmasmda acele davranmalanm, akide binasm1 kurma merhalesinde 
es ge~melerini, Rabbani nizamlanm esas tabiatmdan uzakla§tlrmala
rim isterler. Rabbani nizamm tabiatmda nazariye, hareketten sonra 
gelir. Nizam yaygmla§tlktan sonra htikiimler vaz edilir. Pratik haya
tm ger~ek problernleriyle kar§lla§Ihrken bu esnada htiktimler konur. 

islam davasma gontil vermi§ kimselerin bir tak1m manevralara 
· aldanmamalan gerekir. Kendi hareketleri ve dinleri tizerinde yabanc1 

metodlarm tisttinltigtinti reddetmeleri tizerlerine dti§en en btiytik va
zifedir. inanmayanlarm kendilerini yanh§ yola saptlrma emellerini yok 
etmeleri vazifeleri arasmdad1r. 

Bu arada bir tak1m manevralarla davamn kaq1sma dikilme ha
reketlerini a~1ga ~1kanp tepelemeleri ve bu dinin hareket metoduna 
uygun §ekilde ~ah§malanm dtizenlemeleri §artt1r. Kuvvetli olmamn 
s1rn burada gizlidir. Kendilerinin kuvvet kaynag1 da bu noktadad1r. 

islam'da nizam realiteye uygundur. Ve aralannda hi~bir aynhk 
yoktur. Yabanc1 bir nizarmn islam'1 tahakkuk ettirmesi imkans1zd1r: 
Garbm bize yabanc1 olan nizam1 bir tak1m insanlara kendi prensip
lerini ger~ekle§tirebilir. Fakat bizim Rabbani nizam1m1z1 ger~ekle§ti

remez. Her ttirlti islami harekette nizam zaruri oldugu gibi, akide 
§art oldugu gibi, metod da hem zaruri hem de §arttlr. Bu sadece baz1 
kimselerin zannettigi gibi ilk islarni harekette degil her zaman ortaya 
~1kacak islam hareketinde boyledir. 

i§te benim son soztim ... Temenni ederim ki Mekke devrinde nazil 
olan Kur'an ayetlerinin tabiatm1 ve bu ayetlerde temesstil eden Rab
bani nizamm mahiyetini buradaki beyanlanmla a~1klam1§ olaytm. !s
lam davasma gontil vermi~ kirnselerin kendi nizamlarmm tabiat1m an
lamalarma ona gtivenmelerine ve huzur i~erisinde teslim olmalarma 
vesile olay1m. Onlarm kendi yanlannda olan §eyin en iyi oldugunu ve 
mutlaka en tisttin kimselerin kendileri oldugunu bilmelerine sebep 
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olay1m .. . <tMuhakkak ki bu Kur'an en dogru olan yola gotiiriir ... >> Ne 
kadar dogru soyli.iyor ulu Allah'1m ... 1 

g) Niizw Sebepleri : 
Kur'an-1 Kerim'in ayetleri iki k1S1md1r. Bir k1Sm1 hic;bir sebebi 

bulunmadan dogrudan Allah tarafmdan indirilmi§ olan ve sadece in
sanlarm hakka hidayetini kasdeden ayetlerdir ki bunlar pek c;oktur. 
Bir diger klsiDI ise ozel sebeplerle baglant1h olarak nazil olmu§tur. Ni.i

. zul sebepleri Kur'an metodolojisinin onentii boli.imlerinden birini te§
kil eder. Nitek~m bu noktada ba§h ba§ma eserler kaleme almmi§tlr. 
Sozgeli§i, Buhari'nin §eyhi olan Ali ibn'el-Medeni, Vahidi, Caberi, ibn 
Hacer gibi mi.iellifler eserler kaleme almi§lardir. Si.iyuti bu konuda 
derli toplu bir eser olan <<Li.ibab el-Ni.ikul»u yaziDI§tlr. 

Ni.izul sebebi, ayetin veya ayetlerin nazil olmasma vesile olan ve 
durumunu ac;1klamak i.izere inmi§ oldugu hadiselerdir. Yani Hz. Pey
gamber zamamnda herhangi bir hadise olmu§ veya ona bir sual tev
cih edilmi§, bunun i.izerine o hadise ile ilgili olarak ya da bu suale ce- · 
vap olarak ayet v'eya ayetler nazil olmU§tUr. Nitekim Medine'li iki mi.is
liiman topluluk olan Evs ve Hazrec; kabileleri arasmdaki bir ihtilaf1 
tahrik eden yahudilerin sebep oldugu c;atl§ma i.izerine Al-i imran su
resinde inen a,yetler bunun bir ornegidir. Gelen ayette : ttEy iman ~den
Ier, siz kendilerine kitap verilmi§ olan bir gruba uyacak olursamz sizi 
imammzdan sonra dondi.iriir kafir yaparlar ... » Boylece ayet; birligi, an
la§mayi ve sevgiyi te§vik etmektedir. Ni.izul sebebi boyle bir di.i§manhk 
olay1 olabilecegi gibi i§lenen bir hata veya bir arzu ve istek gibi hailer 
de olabilir. Keza Resulullaha yoneltilmi§ bir soruya .cevap niteliginde 
de olabilir. 

Ayetlerin ni.izul · sebeplerini bilmenin pek c;ok faydalan vard1r : 
1 - Allah'm indirdigi hi.ikmi.in ana sebebini bilmek boylece mum

ki.in olur. Ni.izul sebebinin bilinmesi inananlar ve inanmayanlar ic;in 
li.izUmludur. inananlar ni.izui sebeplerini bildikleri ayetleri uygulama
ya c;all§Irlar ve uygulamamalan halinde dogacak ~ fenahklan anlarlar. 
Kafirler ise bu hikmetleri gorerek --insafh olmalan halinde- imana 
donerler. 

2 - Ayetlerin anla§Ilmasmda ve mi.i§ki.illerin c;ozi.ilmesinde fay
dall olur. Hatta Vahidi'nin ifadesine gore <<bir ayetin hikayesini ve ni.i
zul sebebini bilmeden tefsirini bilmek imkansizdir.n 

ibn Teymiye ise der ki : <<Ni.izul sebebjpi bilmek ayetin anla§llma
sma yard1mci olur. <;i.inki.i sebebi bilmek mi.isebbibi bilmeyi saglar.n 2 

(1) Seyyid Kutub, Fi Zllal'il- Kur'an, V, 7 - 31. 
(2) Zerkani, Menahil el-lrfan, I, 102. 
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3 - Ayetin zahirinden hasr ifadesi anla§Ilan hususlarda hasr veh
mini ortadan kaldJ.rmak ancak ayetin niizul sebebini bilmekle miim
kiin olur. 

4 - Lafzm umumuna degil de, sebebin hususiyetine itibar eden
Jere gore hiikmiin sebeple tahsisi anla§Ihr. 

5 - Eger ayet tahsis sadedinde varid olmu§sa nuzul sebebinin 
ayetin hiikmiiniin dl§lna <;Ikmiy_acagi bilinir. 

6 - Ayetin kesin olarak hangi konuda nazi! oldugu bilinerek 
§iiphe ve boylece ba§ka olayla benzetilip suc;suzu suc;lama, suc;luyu suc;
suz gosterme durumu ortadan kalkar. 

7 - Niizul sebeplerinin bilinmesi ayetin daha iyi ogrenilip anla
~Ilmasma vesile olur. Qiinkii sebeplerle musebbebler ve hiikiimlerle 
olaylar, olaylarla §ah1slar, zaman ve mekan arasmdaki baglantllar k~
nularm zihinde yerle§ip ogrenilmesini saglayan en iyi vas1talard1r. 

Ayetlerin niizul sebebini bilmenin biricik yolu peygamberden ve 
ashaptan nakledilen sahih rivayetlerdir. Eger niizul sebebi bir sahabe
den nakledilmi§se bu rivayet makbuldiir. Fakat rivayette miirsel tarik 
varsa yani ravi zincirinden, bir sahabe dii§mii§ ve dogrudan tabiiye 
atlanmi§Sa -ba§ka bir rivayetle desteklenmedikc;e- dogru olarak ka
bul edilmez. Kur'an'da bir ayetin niizul sebebi olarak iki rivayet zik
redilirse ve her iki rivayet birbirini nakzediyorsa bunlardan tabii ola
rak biri dogru, digeri yanh§ olacaktlr. Ya da her ikisi dogru olacak 
fakat birinin tercih sebebi bulunacaktlr. Veya her ikisi dogru fakat 
her ikisinin de digerinden tercih edilecek bir sebebi bulunmayacaktlr. 
Veya her ikisi de dogru olacak fakat tercih sebebi bulunmad1g1 ic;in 
lJenimsenmesi miimkiin olmayacakt1r. NiizUl sebeplerinin farkh olmas1 
halinde bu dort durum sozkonusudur. Birinci halde sahih olan sebebe 
dayamlarak hiikiim verilir, digeri ise reddedilir. ikinci halde tercih 
edilerr sebebin a<;IklayiCl hiikmii benimsenir. Tercih ettirici sebeplerden 
birinin digerinden daha dogru veya birini nakleden ravi, olay1 gor
meyen bir ki§i olabilir. Uc;iincii §ekilde, mes'ele degi§en sebeplere gore 
hamledilir. Dordiincii halde ise her iki rivayetin veya rivayetlerin soz-

' -konusu edildigi niizul sebebine binaen ayetlerin tekrarlanmasma gore 
hukiim verilir. 

Bazan da bir oncekinin aksine bir mes'ele iki veya daha fazla 
ayetlerin inmesine sebep olabilir. Bunun pek c;ok ornekleri vard1r. 
Ayetlerin niizul sebeplerine yeterince vak1f olamamak veya kas1th ola
rak tahrif gayesi giitmek gibi sebeplerden dolay1 nuzul sebeplerinin 
degerlendirilmesi islam diinyasmda degi§ik flrkalann dogmasma ve
sile olmu§tur. Nitekim Biikeyr, Nafi'ye, ibn Omer'in Haruriye f1rkas1 
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hakkmda g6rii§iin nedir? diye sordugunda, «0, onlan Allah'm y~ratik
lanmn en §erlisi olarak g6riiyordu, zira onlar kafirler hakkmda nazil 
olan ayetleri mii'minlere aitmi§ gibi kabul yoluna gittiler>> §eklinde 
cevap vermi§tir. Her ayet i~in bir niizlll sebebi aramaya da liizum 
yoktur. <;iinkii ayetin niizlll sebebi bazan dogrudan ayetin kendisi ola
bilir.1 

Genellikle hem uslll kitaplannda, hem de tefsirlerin 6nsozlerinde 
niizul sebebi ile ilgili geni§ bilgilere yer verilir. Hatta bu konuda yu
kanda zikrettigimiz gibi 6zel eserler kaleme ahnmi§tlr. ilk eseri ya
zan Ali ibn el-Medeni (61. 234) 'dir. Vahidi (61. 468) 'nin Esbab el-Niizul 
adll eseri ve Siiyuti (61. 911)'nin Liibab el-Niikul adh eserleri bu ko
nunun en iinliileridir. Aynca Muhammed el-Endeliisi (61. 402) 'nin de 
sebeb-i niizul konusunda eserleri bulunmaktad1r.2 

h) Kur'an-1 Kerim'deki Surelerin ·Niizul Suas1 

Niizlil Kur'an'daki NiizUl Kur'an'daki Niizul Kur'an'daki 
Srrast Srras1 Strast ~ Strast Smw 

1- 96-A'lak 22 --,. 112-ihlas 43 - 35-Fat1r 
2- 68-Kalem 23- 53-Necm 44 - 19-Meryem 
3- 73-Miizzemmil 24- 80-A'bese 45- 2o-Taha 
4- 7 4-Miiddessir 25- 97-Kadr 46 - 56-Vak1a 
5- 1-Fatiha 26- 91-~ems 47 - 26-~uara 

6- 111-Mesed 27- 85-Biiruc 48- 27-Neml 
7- 81-Tekvir 28- 95-Tin 49 - 28-Kasas 
8- 87-A'la 29 - 106-Kurey§ 50 - 17-isra 
9- 92-Leyl 30 - · 101-Karia 51 - 10-Yunus 

10- 89-Fecr 31 _:.. 75-K~yame 52 - 11-Hud 
11- 93-Duha 32 - 104-Hiimeze . 53- 12-Yusuf 
12- 94-~erh 33- 77-Miirselat 54 - 15-Hicr 
13- 103-Asr 34- 50-Kat 55-· 6-En'am 
14 :_ too-Actiyat 35- 90-Beled 56 - 37-Saffat 
15 - 108-Kevser 36- 86-Tank 57 - 31-Lokman 
16 - 102-Tekasiir . 37- 54-Kamer 58 - 34~Sebe' 

17 - 107-Maun 38- 38-Sad 59 - 39-Ziimer 
18 - 109-Kafirun 39 - · 7-.A'raf 60 - 40-Mii'min 
19 - 105-Fil 40- 72-Cinn 61 - 41-Fussilet 
20- 113-Felak 41- 36-Yasin 62 ~ 42-~ura 
21 - 114-Nas 42 - 25-Fiirkan 63 - 43-Zuhruf 

(1) Zerkani. Menahil el-irf~n. I. 114 - 116; Suphi Salih, Mebahis, s. 47; Kastmi, Tef-
sir, I, 38. 

(2) t. Cerraho~Iu, Tefsir UsOlu, s . 117. 



342 HAD1SLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSiRi 

NiizUI Kur'an'daki NiizUI Kur'an'daki NiizUI Kur'an'daki 
S1ra.s~ SJrasJ Srras1 Srra.s1 Srras1 Srra~n 

64 - 44-Duhan 81 - 79-Naziat 98 - 76-insan 
65 - 45-Casiye 82 - 82 - infitar 99 - 65-Talak 
66 - 46-Ahkat 83 - 84 in§ikak 100 - 98-Beyyine 
67 - 51-Zariyat 84- 30-Ru.m 101 - 59-Ha§r 
68 - 88-Ga§iye 85 - 29-Ankebut 102 - 24-Nur 
69 - 18-Kehf 86 - 83-Mutaffifin 103 - 22-Hacc 
70- 16-Nahl 87- 2-Bakara 104 - 63-Miinafikun 
71 - 71-Nuh 88- 8-Enfal 105 - 58-Miicadele 
72 - 14-ibrahim 89- 3-AI-i imran 106 - 49-Hucurat 
73 - 21-Enbiya 90 - 33-Ahzab 107 - 66-Tahrim 
74 - 23-Mii'minun 91 - 60-Miimtehine 108 - 64-Tegabiin 
75 - 32-Secde 92- 4-Nisa 109 - 61-Saff 
76 - 52-Tur 93 - 99-Zelzele 110- 62-Cum'a 
77 - , 67-Miilk 94 - 57-Hadid 111 - .48-Feth 
78 - 69-Hakka 95 - 47-Muhammed 112- 5-Maide 
79 - 70-Mearic 96- 13-Ra'd 113- 9-Tevbe 
80 - 78-Nebe' 97 - 55-Rahman 114- 110-Nasr 

NUZUL SIRASINA . GORE TERTiP OLUNMU~, 
Hz. OSMAN, iBN ABBAS VE CA'FER EL-SADIK'IN 

MUSHAFLARINDAKi SURELER 

CA'FER 
iBN ABBAS'IN EL-SADIK~IN 

NO. Hz. OSMAN'IN MUSH. MUSH. MUSH. 

96-1 el-A'lak el-A'lak el-A'lak 
68-2 Nun (·el-Kalem) Nun Nun 
73-3 el-Miizzemmil ed-Duha el-Miizzemmil 
74-4 el-Miiddessir el-Miizzemmil el-Miiddessir 

1-5 el-Fatiha el-Miiddessir el-Mesed 
111-6 el-Mesed (Leheb) el-Fatiha et-Tekvir 
81-7 et-Tekvir el-Mesed el-A'la 
87-8 el-A'la el-Tekvir el-Leyl 
92-9 el-Leyl el-A'la el-Fecr 
89-10 el-Fecr el-Leyl ed-Duha 
93-11 . ed-Duha el-Fecr e~H~erh 

94-12 e§-~erh ( el-in§irah) e§-~erh el-Asr 
103-13 el-Asr er-Rahman el-Adiyat 
100-14 el-Adiyat el-Asr el-Kevser 

NO. 

108-1 
102-1 
107-J 
109-
105-1 
113-~ 

114-~ 

112-~ 

53-~ 

80-~ 

97-. 
91-' 
85-i 
95-l 

106-l 
101-: 

75-. 
104-1 
77-: 
50-. 
90-, 
86-1 
54_1 

38-

72 
36 
25 
35-
19 
20 
56-
26-
27-
28-
17-
10-
11-
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CA'FER 
iBN ABBAS'IN EL-SIDIK'IN 

NO. Hz. OSMAN'IN MUSH. MUSH. MUSH. 

108-15 el-Kevser el-Kevser et-Tekasiir 
102-16 et-Tekasiir et-Tekasiir el-Maun 
107-17 el-Maful el-Maun el-Kafirun 
109-18 el-Kafirun el-Fil el-Fil 
105-19 el-Fil el-Kafirlin el-Felak 
113-20 el-Felak el-ihlas en-Nas 
114-21 en-Nas en-Necm el-ihlas 
112-22 el-ihlas A'bese en-Necm 

53-23 en-Necm el-Kadr A'bese 
80-24 A'bese e§-f}ems el-Kadr 
97-25 el-Kadr el-Biiruc e§-f}ems 
91-26 e§-f}ems et-Tin el-Biiruc 
85-27 el-Biiruc Kurey§ ct-Tin 
95-28 et-Tin el-Karia Kurey§ 

106-29 Kurey§ el-K1yame el-Karia 
101-30 el-Karia · el-Hiimeze el-K1yame 
75-31 el-K1yame el-Miirselat el-Hiimeze 

104-32 el-Hiimeze Kaf el-Miirselat 
77-33 el-Miirselat el-Beled Kat 
50-34 Kaf et-Tank el-Beled 
90-35 el-Beled el-Kamer et-Tank 
86-36 et-Tank sad el-Kamer 
54-37 'el-Kamer el-A'raf sad 
38-38 sad el-Cinn el-A'rat 

7-39 el-A'raf Yasin el-Cinn 
72-40 el-Cinn el-Fiirkan Ya~in 

36-41 Yasin Fatlr el-Fiirkan 
25-42 el-Fiirkan Meryem · Fatlr 
35-43 Fatlr Taha Mervem 
19-44 Meryem e§-f}uara Taha 
20-45 Taha en-Nenil el-Vakia 
56-46 el-Vak1a el-Kasas e§-Suara 
26-47 e§-f}uara el-ista en-Neml 

' 27-48 en-Neml Yunus el.-Kasas 
28-49 el-Kasas Hud el-isra 
17-50 el-isra Yusuf Yunus 
10-51 Yunus el-Hicr Hud 
11-52 Hud el-En'am Yusuf 
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CA'FER 
iBN ABBAS'IN EL-SADIK'IN. 

NO. Bz. OSMAN'IN MUSH. MUSH. MUSH. NO. 

12-53 Yusuf es-Saffat el-Hicr 60-9 
15-54 el-Hicr Lokman el-En'am 4-9J 

6-55 el-En'am Sebe' es-Saffat 99-9J 
37-56 es-Saffat ez-Ziimer Lokman 57-9 
31-57 Lokman Gafir Sebe' 47-91 
34-58 Sebe' Fu&silet ez-Ziimer 13-9 
39-59 ez-Ziimer e§-~ura Ga.fir 55-9 
40-60 Ga.fir ez-Zuhruf Fussilet 76-9 
41-61 Fussilet ed-Duhan e§-~ura - 65-9 
42-62 e§-~ura el-Casiye ez-Zuhruf 98-1 
43-63 ez-Zuhruf el-Ahkaf ed-Duhan 59-1 
44-64 ed-Duhan ez-Zariyat el-Casiye 24-1 
45-65 el-Casiye el-Ga§iye el-Ahkaf 22-1! 
46-66 el-Ahkaf el-Kehf ez-Zariyat 63-1 
51-67 ez-Zariyat en-Nahl el-Ga§iye 58-lJ 
88-68 el-Ga§iye Nuh el-Kehf 49-1! 
18-69 el-Kehf ibrahim en-Nahl 66-1! 
16-70 en-Nahl el-Enbiya Nuh 64-1 
71-71 Nun el-Mii'minun ibra:him 61-1 
14-72 ibrahim er-Ra'd el-Enbiya 62~1 

21-73 el-Enbiya et-Tur el-Mii'minun 48-1 
23-74 el-Mii'minful el-Miilk es-Secde 5-1 
32-75 es-Secde el-Hakka et-Tur 90-1 
52-76- et-Tur el-Mearic el-Miilk 110-1 
67-77 el-Miilk en-Nebe' e~-Hakka 

69-78 el-Hakka en-Naziat el-Mearic 
70-79 el-Mearic el-infitar en-Nebe' 
78-80 en-Nebe' el-in§ikak en-Naziat 

' 79-81 en-Naziat er-Rum el-Infitar 
baret 82-82 el-infitar el-Ankebut el-im~ikak 

84-83 el-in§ikak el-Mutaffifin er-Rum ffil§ti 

30-84 er-Rum el-Bakara el-Ankebut geler. 

23-85 el-Ankebut el-EnfA.l el-Mutaffifin kerrE 

83-86 el-Mutaffifin Al-i imran el-Bakara Ebu 

2-87 el-Bakara el-Ha§r el-Enfal §ahl~ 

8-88 el-Enfal el-Ahzab Al-i imran Him a 

3-89 Al-i imran Nur el-Ahzab 
33-90 el-Ahzab el-Miimtahine el-Miimtahine 
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CA'FER 
iBN ABBAS'IN EL-sADIK'IN 

NO. Hz. OSMAN'IN MUSH. MUSH. MUSH. 

60-91 el-Mumtahine el-Feth en-Nisa 
4-92 en-Nisa en-Nisa ez-Zelzele 

99-93 ez-Zelzele ez-Zelzele el-Hadid 
57-94 el-Hadid el-Hacc Muhammed 
47-95 Muhamed el-Hadid er-Ra'd 
13-96 er-Rad Muhammed er-Rahman 
55-97 er-Rahman el-insan el-insan 
76-98 el-insan et-Talak et-Talak 
65-99 et-Talak el-Beyyine el-Beyyine 
98-100 el-Beyyine el-Cum'a el-Ha§r 
59-101 el-Ha§r es-Secde en-Nasr 
24-102 en-Nur el-MunaJikun en-Nur 
22-103 el-Hacc el-Mucadele el-Hacc 
63-104 el-Munatikun el-Hucurat el-Munatikun 
58-105 el-MucAdele et-Tahrim el-Mucadele 
49-106 el-Hucurat et-Tegabun el-Hucurat 
66-107 et-Tahrim es-Saff et-Tahrim 
64-108 et-Tegabun el-Maide es-Saff 
61-109 es-Saff et-Tevbe el-Cum'a 
62.:.110 el-Cum'a en-Nasr et-Tegabun 
48-111 el-Feth el-Vakia el-Feth 

5-112 el-Maide .el-Adiyat et-Tevbe 
90-113 et-Tevbe el-Felak el-Maide 

110-114 en-Nasr en-Nasr 

i) Kur'an'In Cem'i 

1 - Kur'an-1 Kerim'in YaZI1mas1 

Hz. Peygamber okuma yazma bilmedigi i~in daha ilk gunden iti
baren Allah tarafmdan gonderilen vahyi yaz1 bilen katiplere yazdir
mi§br. Bi'setinden vefatma kadar ku·ka yakm sahabi Hz. Peygambere 
gelen vahiyleri yazm1§lard1. ibn Hacer'in ifadesine gore; ~ekke-i Mii
kerreme'de gelen vahyi ilk yazan vahiy katibi Abdullah ibn .Sa'd tbn 
Ebu Sarh olmu§tur. (ibn Hacer el-Askalani, Feth el-Bari, IX, 18). Bu 
~ah1s once miisliiman olmu§, sonra irtidad etmi§, sonra tekrar miis
liiman olmu§tur. Hatta ibn Kuteybe'nin ifadesine gore 

( ) ayetini ) 
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§eklinde yazd1g1 soylenir. (ibn Kuteybe, eH\1aarif, 149). Medine-i Mu
nevvere'de ise ilk vahy katibi Ubeyy ibn Ka'b idi. Ondan sonra Zeyd 
ibn Sabit devamh vahy katipligi yapm1§tlr. (ibn Hacer, a.g.e., IX, 18) . 
Kaynaklarda Hz. Peygambere vahy katipligi yapmi§ muhtelif isimler 
zikredilir. Bunlar arasmda Hz. Ali, Hz. Osman, Amr ibn As, Muaviye ibn 
Ebu Sufyan, ~urahbil ibn Hasene, Mugire ibn ~u'be, Abdullah ibn Sa'd, 
ibn Ebu Sarh, Haneala ibn Rebi', Muaz ibn Cebel, Ubeyy ibn Ka'b, . , . 
Zeyd Ibn Sabit, Huseyin en-Nemeri, Cehm Ibn Salt bulunmaktad1r. 
(Ya'kubi, Tarih, II, 64). Bunlardan ayn olarak §U unlu sahabiler vahy 
katiplikleri yapm1§lard1r : Hz. Ebubekir, Hz. Orner, Zubeyr ibn Avam, 
Eban ibn Said, Sabit b. Kays, Amr ibn Fuheyre, Abdullah ibn Erkam, 
Halid b. Velid, Abdullah ibn Revaha, Abdullah ibn Zeyd, A'la ibn el
Hadrami, Muhammed ibn Mesleme, Huzeyfe ibn el-Yemman. 

Hz. Peygamber gelen ayetleri vahy katiplerine yazdirmakla da kal
maz her y1l -sahih kaynaklann ifadesine gore- «Ramazan gecele
rinde Kur'an'1 Cibril'e arzeder»di. (Buhari, Sahih, III, 35; Muslim,. Sa
hih, IV, 1803; Nesei, Sunen, IV, 125; Ahmed ibn Hanbel, Mus.ned, I, 
288) . Ve aynca Hz. Cebrail her sene peygamberle kar§Ihkh olarak bir
birine arzederlerdi. Son senesinde bu i§in iki defa vaki oldugu yine 
guvenilir kaynaklarda yer almaktad1r. (Muslim, Sahih, IV, 1904; 'lbn 
Sa'd, Tabakat, II, 3). Goriiluyor ki, Kur'an-1 Kerim'in muhafazas1 ko
nusunda gerek be§eri, gerekse ilahi cepheden son derece itina goste
rilmi§ ve Cenab-1 Hakk'm buyurdugu gibi : 

:; pbd ;J~; ) )~m:.;) ~~~ 

ccMuhakkak ki onu Biz indirdik ve onu koruyacaklar da Biziz., aye
ti muhteva olarak gerc;ekle§mi§tir. 

Hz. Peygamberin ya§ad1g1 donemde yaz1 tekniginin yeterinc·e ge
li§memi§ oldugu ve ozellikle uzerine yaz1 yaz1lan maddelerin bol ola:
rak ellerde mevcud olmad1g1 b!J gerc;ektir. Kaynaklann ifadesine gore 
vahy katipleri ayetleri sayfalara kaydederlerdi. Ancak bunlarm bildi
gimiz anlamda kag1t sayfalan olmad1g1 bir gerc;ektir. <;unku o zaman
lar sayfa diye adlandinlan ve iizerine yaz1 yaz1lan malzemeler hurrr.a 
dallan (asil), kurek kemikleri (ketf), i§lenmemi§ deri (rak) ve ince 
beyaz ta§lar (luhfe) gibi maddelerdir. Nitekim bu maddelerden bir 
k1sm1 Kur'an-1 Kerim'de sozkonusu edilmektedir. Oncelikle i§lenme
mi§ deri konusunda Tur suresinde §oyle buyurulmaktadir : ccTur dagi.
na ve i~lenmi~ ince deri iizerine yazllmt~ Kitaba yemin ederim.>> (Tur, 
1 - 3). Keza Hz, Ebubekir zamamnda Kur'an'm derlenmesi s1rasmda 
Zeyd ibn Sabit'in hurma dallan, ince beyaz ta§lar ve kurek kemikleri 
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iizerine yaztlmt§ Kur'an niishalanm ve §ahtslann ezberledikleri me
tinleri derledigini kaynaklar kaydetmektedir. (Buhari, Sahih, IX, 93). 
Hatta Ahmed ibn Hanbel'in rivayetine gore Zeyd ibn Sabit §Oyle der: 
«Biz Kur'an'• Hz. Peygamberin yamnda bez par~alan iizerine te'lif 
ederdik., (Ahmed ibn Hanbel, Miisned, V, 185). 

2 - Kur'an-1 Kerim'in Toplanmas1 : 

~ilindigi gibi degi§ik hadiseleri izah eden Kur'an ayetleri muhte
lif olaylara gore 23 sene zarfmda peyderpey nazil olmu§tur. Hz. Pey
gamberin okuma yazma bilmedigi yani iimmi oldugu tarihi bir ger
~ektir. Nitekim peygamberin bir nitel~gi olarak iimmilik Kur'an'da soz
konusu edilmi§tir : cc.Onlar ki, iimmi olan Resu.le ve Nebi'ye tabi olur
lar.,, (A'raf, 57). 

Yine Kur'an-1 Kerim Hz. Peygamberin yaz1 bilmedigini bir ba§ka 
:n1rede §Oyle ifade ediyor : ccSen ondan once bir kitab1 okumu~ degildin 
ve sag elinle de yazmazdm., (Ankebut, 48). 

Vahy boliimiinde de a91kladigim1z gibi Hz. Peygamber nazil olan 
ayetleri h8.f1zasmda tutar ve vahy katiplerine yazdmrd1. Orada bulu
nanlara ve namaz esnasmda bu ayetleri okurdu. Hz. Peygamber her 
ayetin hangi suresinin neresine konulacagm1 vahy katiplerine bizzat 
emrederdi. Ve her yll inen ayetleri Hz. Cebrail'e tekrarlardi. i§te bu 
~ayededir ki, tarihte semavi kitap olarak bildigimiz kitaplar i~erisinde 
sadece Kur'an-1 Kerim orijinal metniyle giiniimiize kadar intikal ede
bilmi§tir. Ona hi~bir el dokunmami§ttr. Fakat vahy siirekli inmekte 
oldugundan peygamber devrinde Kur'an-1 Kerim'in resmi bir mecmua 
veya kitap halinde toplanmas1 miimkiin degildi. 

Hz. Peygamberin Refik-i A'la'ya go~mesinden sonra Hz. Ebubekir 
zamamnda Kur'an'm derlenip toplanmas1 kararla§tinlmi§ti. Peygam
ber devrinde Kur'an'm toplanmadtgmt ifade eden Siiyuti, Zeyd ibn 
Sabit'in, ccHz. Peygamber zamanmda Kur'an'dan hi~bir ~ey toplanma
du dedigini belirtir. (Siiyuti, el-itkan, I, 71). Hz. Ebubekir zamamn
da Kur'an'm derlenmesi bahis mevzuu olurica o biiyiik halife peygam
berin yapmad1g1 bir §eye ben nas1l te§ebbiis edebilirim diyerek bu i§
ten imtina' etmek istedi. Kur'an'm i§~retlerine dayanarak sahabeler
den bir klsmi ayetleri ozel bi~imde tertib ve tanzim . etmi§lerdi. i§te 
bu vesile ile cem'eden §ah1slann ad1yla zizrcdilen mushaflar ortaya 
\Ikmi§tlr. Bunlarm arasmda ibn Mes'ud, Ubeyy ibn Ka'b niishalan 
ve tertibleri bulundugu gibi Hz. Ali'nin de bi~zat bir mushaf tertib 
ettigi bilinmektedir. Ozellikle ibn el-Nedim'den rivayet edilen bu ha
berin dogrulugu tart1§mahd1r. (ibn el-Nedim, · el-Fihrist, 42). Hatta bu 
rivayetin §iilerce ortaya atild1g1 da soylenmektedir. 
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Haflzlar Hz. Peygamberden sonra teker teker vefat ettiklerinden 
ve ozellikle sava§larda §ehid dii§tiiklerinden Kur'an-1 Kerim'in miiba
rek metninin ortadan kalkmas1 tehlikesi belirdi. Kur'an i<;in bu tehli
keyi ilk defa sezen Hz. Orner olmu§tur. Hz. Ebubekir halife se<;ilir se
<;ilmez Arabistan'm giineyinde <;e§itli kabileler dinden <;Ikffil§ ve gun
den giine yalanc1 peygamberler tiiremi§ti. islam birligini saglamak i<;in 
halife, once bu miirtedlerin ve yalanc1 peygamberlerin iizerine asker 
gonderdi. Zaten halifelik siiresi k1sa olan Hz. Ebubekir doneminde be
liren bu sava§larla bir<;ok Kurra'mn §ehid dii§mesi Hz. Omer'i uyardi 
ve halifeyi Kur'an'm cem'edilmesi i<;in ikna etmesini saglad1. Hadiseyi 
iinlii sahabilerden Zeyd ibn Sabit §oyle nakleder : «Hz. Ebubekir Ye
mame sava§mdan sonra beni <;ag1rtti. Hz. Orner de onun yamnda bu
lunuyordu. Dedi ki : Orner bana geldi ve Yemame giiniinde Kur'an'1 
hifzedenlerin pek <;ogunun §ehid dii§tiigii ve hafizlann diger yerlerde 
de §ehid dii§meleriyle Kur'an'm kaybolmasmdan korktugunu soyledi. . 
Ve Kur'an'm cem'edilmesini (toplanmasmi) tavsiye etti. Ben de ona 
Resulullah'm yapmad1g1 bir i§i ben nasil yapabilirim dedim. Orner Al
lah'a yemin ederek bunun iyi bir §ey oldugunu soyledi ve miiracaatm- . 
da Israr etti. Nihayet Allah bu i§e akhm1 yatirdi, gogsiime ferahllk 
verdi ve ben de Omer'in fikrine i§tirak ettim. "Sen gen<; ve akilh bi
risin. Seni itham edecek bir soz yoktur. Resulullah'a vahy katipligi 
de yaptm. Kur'an'I inceliyerek derle" dedi. Zeyd ibn Sabit §oyle de
vam ediyor : "Bana bir dagi ta§Imayi teklif etselerdi Kur'an'1 cem'et
mekten daha ag1r gelmezdi. Hz. Ebubekir ve Orner (r.a.) 'ya Hz. Pey
gamberin yapmad1g1 bir i§i nasi! yapars1mz," dedim. Bunun iizerine 
Ebubekir §U cevab1 verdi : "Vallahi bu hay1r bir i§tir!' «Cenab-I Allah 
Ebubekir ve Omer'in kalbini nas1l ferahlatt1ysa benim kalbimi de oyle 
ferahlattl ve onlann gorii§iine uydum. Ben Kur'an'1 cinun yaz1h bu
lundugu hurma dallarmdan, beyaz ince ta§lardan, bez par<;alan ve 
haf1zlarm ezberinden takib ettim. Tevbe suresinin . . . . . . ayetinin so
n una kadar Ebu Hiizeyme'de buldum ve oldugu gibi ald1m. Derledi
g:im bu kitap hayab miiddetince Hz. Ebubekir'de kald1. Sonra Hz. 

. Omer'e ge<;ti. Hz. Orner de vefat edince k1z1 Hafsa'ya ge<;ti.>>. (Buhari. 
Sahih, VI, 255; IX, 92 - 93). 

Bu rivayetten de anla§1ld1gma gore, . dagm1k halde bulunan Kur'an 
metnini sayfalar halinde birar2"ya getirme vazifesi peygambere vahy 
katipligi yaptlgi ve Kur'an'1 ezberledigi i<;in ve peygamoer en son 
okurken huzurunda bulunmu§ oldugu i<;in Zeyd ibn Sabit'e verilmi§
ti. Her ayetin Kur'an'a almmas1 i<;in Hz. Peygamber tarafmdan imla 
ett.irildigi bi<;imde tesbit · edilme~i ve boyle olduguna dair iki sahahinin 
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§Ahitlik etmesi gerekiyordu. Boylece Kur'an'dan en ufak bir boltim 
dahi kaybedilmemi§ oldu. <;unku Kur'an'm derlenmesine Hz. Peygam
berin vefatmdan 6 ay gibi k1sa bir sure sonra ba§lanml§tlr. Bu ka
darclk surede ayetlerin kaybolmas1 sozkonusu olamazd1. Bu mushaf 
Hz. Omer'in k1z1 Hz. Hafsa'da kald1 ve bilahare Hz. Osman devrinde 
yap1lacak olan teksir i§leminde esas olrnu§tu. Yan resmi bir nitelik 
kazanan bu nusha bir rivayete gore Hz. Hafsa'nm vefatmdan sonra 
Medine valisi Mervan tarafmdan Abdullah ibn Omer'den istenrni§. 
Abdullah ibn Orner Hz. Hafsa'mn cenazesinden dondukten sonra 
Mushaf1 Mervan'a gondermi§, Mervan da Il:z. Osman tarafmdan istin
sah edilen nushalara aykm bir §ey bulunmas1 zehabma kapllma du
rumu belirmesin diye onu yakt1rrn1§tlr. (el-Mesahif, 21). i§te bu yak
tmlma olaym1 vesile edinen muste§rikler ~ok ohemli bir bulu§IDU§ gibi 
bu konuyu Kur'an'dan baz1 bolumlerin ~1kartlldlg1 §eklinde yorumla
maya ~ah§IDl§lardlr. 

Qe§itli kaynaklarda muslumanlarm sava§a ~1karken beraberlerin
de Kur'an ayetlerini ta§Imalan yasaklanml§tl. Sebebi, bu ayetlerin 
kaybolabilmesi ihtimalidir. Hz. Peygamber ise, "Benden Kur'an'dan 
ba~ka bir §ey yazmaym, eger Kur'an'dan ba§ka bir §ey yazdlysamz 
onu yok edin., (Muslim, Sahib, IV, 298) buyurmu§tur. 

Asr-1 Saadette nazil olan Kur'an ayetlerini ezberlemek, ibadetlerin 
en buyugu say1llyordu. Aynca ayetlerin namazda okunmas1 da Kur'·
an'm kolay ezberlenmesine vesile oluyordu. Hatta Hz. Peyg~mberin : 
((Bir kimsenin i.;inde Kur'an'dan bir §ey olmazsa o kimse harap olmu§ 
bir ev gibidir.,, (Ahmed ibn Hanbel, Musned, I, 223) buyrugu her mus
lumanm Kur'an'dan ayetler ve sureler ezberlemesine vesile olmm,?tu. 
Kald1 ki Hz .. Peygamber devrinde muslumanlar nazil olan ayetleri gun
luk hayatlarmda tatbik edebilmek i~in ezberliyor ve onu fiilen ya§I
yorlardL Mesela, Hz. Ebubekir ve Hz. Orner gibi sahabelerin onde ge
len simalan Kur'an'l hemen hlfzetmi§lerdi. islam lStllahmda; nazil 
olan ayetleri ilk gununden itibaren ezberleyenlere kari' deniliyordu. 
Peygamber devrinde sadece duydugu ayetleri ezberleyenlere kari' de
nilirken bilahare Kur'an'm butununu ezberleyen ve ezberlemekle de 
kalmay1p k1raatlere bihakkm vak1f olan ki§ilere bu isim verildi. Kay
naklarda Kur'an'1 bu §ekilde ezbere bilen 29 sahabenin ismi zikredil
mektedir. (ibn Hacer el-Askalarii, Feth el-Bari, IX, 43). 

Hz. Ebubekir'den sonra halife se~ilen Hz. Orner devri buyuk fetih
lerin yap1ld1gi donemdir. Bu donemde muslumanlar k1sa zamanda 
Arap Yanmadasmm kuzeyindeki iki buyuk tarihi devlet olan iran ve 
Bizans imparatorlugunun topraklanm ku§atml§lar ve k1sa zamanda 
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islam memleketinin s1mn Toroslara kadar gelip dayanmi§tl. Hz. Os
man devrinde ise islam devletinin . s1rurlan Hindistan'a ve Tiirkistan'a 
kadar uzanmi§tl. Fethedilen yeni iilkelere islam'm prensiplerini ogret
mek iizere muallimler gondermek ve Allah'tan gelen vahyi onlara an
latmak geregi ortaya t;Ikmi§tl. <;ok k1sa zaman it;erisinde fethedilen 
iilkelerdeki biiy.iik halk kitleleri miisliiman olmu§tu. Muhtelif bolge
lerde Y8:§Iyan bu insanlann Kur'an'1 ogrenmeleri ve peygamberin kl
raetini takib etmeleri miimkiin olmuyordu. <;iinkii arapt;aYI bilmiyor
lardl. Sadece kendilerine gelen ogreticiler hangi k1raet iizere ogret.: 
mi§lerse ona gore okuyor ve bunu savunuyorlardi. Hatta bu farkh kl
raetl~rden dolayi birbirlerine girdikleri dahi oluyordu. 

Bu durumu goren Hz. Osman, Hz. Ebubekir devrinde derle:.-imi§ 
olan Kur'an'dan birkat; niisha t;Ikartlp belliba§h islam merkezlerine 
gonderdL· Hemen hemen kaynaklarm ekseriyetine gore; «Azerbaycan 
ve Ermenistan fiituhatma katllan Irak ve Suriye as1lh askerler ara
smda Kur'an'1 · okuyu§ bak1mmdan baz1 farklar ortaya t;Ikffil§b. Her · 
iki taraf da kendi k1raet1erinin dogru oldugunu iddia etmekteydiler. 
Durumu farkeden Hiizeyfe ibn el-Yemman bu kan§1khg1 gidermek it;in 
Hz. Osmanta haber verdi. Hatta Enes ibn Malik'ten gelen' bir habere 
gore : «Ermenistan ve Azerbaycan fethinde Suriye ve Irakhlarla be 
raber bulunan ve onlann Kur'an'1 muhtelif §ekillerde okumalanndan 
miiteessir olan Hiizeyfe ibn el-Yemman, Hz. Osman'a gelerek : «Ey Mii'
minlerin Emiri, bu iimmet yahudi ve h1ristiyanlann kitaplannda ol
dugu gibi ihtilafa dii§meden once sen bu i§in icabma bak dedi.»· Bu
nun iizerine Hz. Osman, Hz. Omer'in k1z1 Hz. Hafsa'ya haber gonde
rerek elinde bulunan mushaftan ba§ka niishalar ~1kartacagm1 ve is
tinsah i§i bittikten sonr~ asll niishayl kendisine iade edecegini soyli
yerek Hz. Ebubekir zamarunda istinsah edilmi§ olan niishay1 istedi 
Hz. Hafsa Q.a mushaf1 gonderdi. Hz. Osman, Zeyd ibn Sabit, Abdullah 
ibn Ziibeyr, Said ibn As ve Abdurrahman ibn Haris ibn Hi§am'dan 
miite§ekkil hey'ete Kur'an'1 istinsah etmelerini emretti. Hz. Osman 
Zeyd'den gayri Kurey§'e mensup olan diger iit; ki§iye Kur'an hakkm
da Zeyd ile herhangi bir konuda ihtilafa dii§erseniz Kurey§ leht;esiyle 
yazm1z, t;iinkii Kur'an Kurey§ leht;esiyle nazil olmu§tur dedi. Hey'et 
istenilen niishalan haz1rlad1ktan sonra as1l niisha Hz. Osman tara
fmdan Hz. Hafsa'ya iade edildi. Bu niishalar o giinkii ilim merkezle
rine gonderilerek diger Kur'an niishalanrun ve sahifelerinin yakllmas1 
halife tarafmdan emredildi. (Sahih; Buhari, VI, 220). Burada Kur'
an'm istinsah §ekline nas1I ba§land1gm1 tarihler bize apa<;1k anlatmak- · 
tad1r. Genellikle Hz. Osman tarafmdan derlenen Kur'an•in biri Medi-
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ne'li, ii\!ii Mekke'li olan bu dort zat tarafmdan derlendigi rivayet edi
lirse de, bunlarm di§Inda Ubeyy ibn Ka'b, Abdullah ibn Mes'ud, Hz. 
Ali ve Ebu Musa el-E§'ari gibi zevatm da dahil oldugu oniki ki§ilik 
bir hey'etin istinsah i§lerini yiiriittiigu kaydedilir. Hey'et uyelerinden 
birin.in Medine'li, ii~iinlin Mekke'li olmas1 ve aynca Abdullah ibn Mes'
ud'un Hz. Osman'm ve Zeyd ibn Sabit'le mlinasebeti konusunda kay
naklarda zikredilen baz1 ihtilaflar ozellikle miiste§rikler tarafmdan 
abart1lrm§tlr. Giiya kendi kitaplannda oldugu gibi Kur'an'da da eksik
lik bulundugu vehmini verdirecek beyanlarda bulunduklan goriilmekte-

' dir. 1 Ancak bu iddia vehimden ve kotii niyetten ba§ka bir dayanag1 
olmayan ~iiruk bir iddiad1r.2 

Kur'an'm derlenmesi hususunda hi\! bir ihtilaf olmami§tlr. Miis
liimanlar arasmda ihtilaf mevzuu olan k1raet konusudur. Her ne ka
dar Kur'an Hz. Ebubekir zamanmda derlenmi§ ise ct_e elde mevcud ?lan 
diger niishalarm ortadan kaldmlmas1 emredilmemi§ti. c;unkii heniiz 
ortada ihtilaf konusu olacak bir §ey yoktu. Hz. Osman devrinde yeni 
ve degi§ik milletlerin islamiyete girmesiyle ve yap1lan fetihlerle kan
§Ikllk durumu sozkonusu olunca Hz. Osman diger niishalann yakilma
Sim emretti. Abdullah ibn Mes'lld yerine Hz. Ebubekir, Orner ve Os
man'm Zeyd ibn Sabit'i tercih etmelerinin sebebini Ebubekir el-Enbari 
§6yle anlat1r : Abduliah ibn Mes'ud Zeyd ibn Sabit'ten daha once miis
liiman olmu§ ve daha efdal ise de, Zeyd ibn Sabit Kur'an'1 Abdullah 
ibn Mes'ud'dan daha iyi ezberlemi§ti. Abdullah ibn Mes'ud peygam
berin sagllgmda ancak 70 sure ezberleyebilmi§ti, oteki sureleri ise Hz. 
Peygamberin vefatmdan sonra ezberlemi§ti. Halbuki Hz. Peygamber 
zamanmda Kur'an'1 h1fzedip hatmeden ki§iler bu konuda daha ehli-
yetli kabul edilmi§lerdir.3 . 

Biraz once de bahsettigimiz gibi miiste§rikler ozellikle bu nokta 
iizerinde durarak Abdullah ibn Mes'ud'un yerine Zeyd ibn Sabit'in 
tercih edilmesini KUr'an'da bir eksiklik arama bi\!iminde ~arpitrni§

lardir. Hatta baz1 a§m §iiler tarafmdan Kur'an'dan Peygamberin ailesi 
hakkmdaki ayetlerin \!Ikanldigl one siiriilmii§ ve bu sebeple Hz. Os
man'a hakaret edilmj§tir. Ancak ma'kul dii§'iinebilen ve a§m taraf1 ol
mayan §iiler bugiin elde mevcud olan Kur'an'm di§mda herhangi bir 
Mushaf'I kabul etmezler. Fakat gayretke§ miiste§riklerden S. De Sacy, 

(1) Bkz. Regis, Blachere, inboduction au Coran, p. 5i - 58. 
(2) i. Cerraho~lu, Tefsir Usulii, 70 - 71. 
(3) Ahmed ibn Hanbel, Miisned, I, 379; Kurtubi, Tefsir, I, 53. 
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Veil ve H1rsciltfield gibi baz1 ki§iler Kur'an'daki ayetlerden bazllarmm 
sonradan uydurulmu§ oldugunu iddia etme ciir'etini gostermi§lerdir. 1 

Hz. Osman tarafmdan ~ogaltllan Kur'an niishalan KUfe, Basra, 
~am, Mekke, Yemen ve Bahreyn gibi o giinkii islam diinyasmm belli
ba§ll merkezlerine gonderilmi§, bir tanesi de Medine'de birakllmi§tl. 
Bu niishamn 3 veya 5 veya 7 oldugu konusunda degi§ik kanaatlar var
dlr.2 

Medine'de kalan niishaya el-Mushaf el-iman ad1 v.erilmi§ti. Bu 
Mushaf, ana niisha olarak saklamyordu, diger niishalar buna gore 
ayarlanml§tl. Bu ana niishalarla Hz. Ebubekir'in derlettigi ve Hz. Haf
sa'da bulunan niisha arasmda bir fark olup olmad1g1 tart1§mahd1r. Hz. 
Osman devrinde istinsah edilen niishalarda bir ihtil8.f ~1kmca Hz. Ebu
bekir devrinde derlenmi§ olan metin esas ahnml§tl ve yine aynhk ba
his mevzuu olursa Kurey§ leh~esinin tercih edilmesi bizzat Hz. Osman 
tarafmdan tavsiye edilmi§ti. Kaynaklarm belirttigine gore bu hey'ette 

ihtil8.f konusu sadece «tabut)) ( ..:.. y.G ) kelimesinin yazlh§ §ek

linde olmu§tu. Hz. Ebubekir devrinde Kur'an'm derlenmesi sebebini 
elden ~1kmas1 endi§esi te§kil ediyordu. Hz. Osman devrinde Kur'an'm 
derlenmesinin ana fikri ise Peygamberden i§itilen Kur'an'm okunu§ 
tarzmm ba§ka leh~elerle kan§mas1 endi§esi idi. Bunun i~in ·yalmz bir 
niisha ~lkanlmakla yetinilmemi§ degi§ik niishalar o giinkii islam diin
yasmm degi§ik kentlerine gonderilmi§ti. Kad1 Ebubekir'in ifadesine 
gore «Hz. Osman'm Kur'an'1 derlemekteki gayesi Hz. Ebubekir'inki gibi 
sadece iki kapak arasmda toplamak degildi. O'nun maksad1 Hz. Pey
gamberden sabit olan k1raet iizre cem'etmek ve ondan olmayanlan da 
ortadan kald1rmaktl.)) 3 

i§te Hz. Osman devrinde derlenmi§ olan bu Kur'an-1 Kerim, hila
hare miisliimanlar arasmda yay1lnn§ olan Kur'an niishas1mn aym
dlr. Bu niishamn tarihi seyri konusunda yeterli bilgiler mevcud degil
dir. Ancak baz1 islam memleketlerinde Hz. Osman tarafmdan istinsah 
edilmi§ Kur'an nushalan bulunmaktad1r. Nitekim, Topkap1 Saray1 Mu
kaddes Emanetler Boliimii'nde bOyle bir Kur'an vard1r. Hz. Osman dev
rinde istinsah edilen niishanm kendisi olmasa da, metnin, istinsah 
edilmi§ bulunan niishanm ayms1 oldugu muhakkakt1r. Qiinkii bu nus-

(1) Miiste§riklerin hedefleriyle ilgili olarak Dr. Mustafa el-Sibai'nin el-Siinne ve Meka
netiiha fi'l Te§ri'il - fslami adh eseriyle Necip ei-Hakiki'nin el-Miiste§rikun ve DI.-. 
Muhammed el-Behi'nin Miiste§riklerin Hedefleri adh eserlerine bakmiZ. 

(2) Zerke§i, el-Burhftn. I, 240. 
(3) Kas1mi, Tefsir. I, 291. 
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halar iizerinde herhangi bir ihtilat olmam1§t1r; aksine icma' vardir. 
Muhtelif islam flrkalan da bu noktada miittefiktirler. Her ne kadar 
baz1 a§m §iiler (miite§eyyi') Hz. Osman'm Kur'an metnini degi§tirmi§ 
oldugunu veya daha <;!Ok Hz. Ali ve ailesine mahsus baz1 ayetleri ih
mal etmi§ oldugunu soylerlerse de §ii ilim adamlan ve §ia mezhebinin 
as1l kuruculan bu noktada onlara muhalefet ederler. Nitekim §iiligin 
en onemli kolu olan imamiye'nin Kur'an hakkmdaki gorii§lerini biz
zat bu mezhebin onde gelen isimlerinden Ebu Ca'fer, Muhammed lbn 
Ali Ibn Babeveyh el-Kummi (381/991) «I'tikadat el-lmamiye» adh ese
rinde §Oylece dile getirir : «~eyh Ebu Ca'fer el-Kummi der ki : Bizim 
(vahyin Allah'tan ini§inin keyfiyeti hakkmdaki) inanc1m1z §Udur : is
rafil'in iki gozii arasmda bir levha vard1r. Allah vahy arac1llg1 ile ko
nu§mak istedigi zaman, levha israfil'in almna ~1kar. Bunun iizerine o 
levhamn i<;!ine bakar ve i<;!indekileri okur. Sonra israfil onu Mikail'e 
ula§tmr. Mikail Cebrail'e ula§tmr. Sonra da Cebrail peygamberlere 
ula§tmr ... Kur'an Ramazan aymda Kadir gecesinde Beyt'el - Ma'mur'a 
bir gecede inmi§tir. Sonra Beyt'el - Ma'mur'dan 20 ytlhk sure i<;!inde 
i:rimi§tir.. . Kur'an Allah'm kelam1, vahyi ve inzali, sozii ve kitab1d1r. 
«C0na ne oniinden ne de ardmdan 'batii sirayet edemez. 0 Hakim ve 
I~amid'den gelmi§tir ... » Mukaddes ve Yiice Allah Kur'an'm yaratam, 
indireni, Rabbi, koruyam ve soyliyenidir ... ~eyh Ebu Ca'fer el-Kummi 
der ki : inanc1m1z odur ki yiice Allah'm Nebi'si Muhammed (s.a.)'e 
indirdigi Kur'an, iki kapak arasmdad1r. insanlann ellerinde oland1r 
ve bundan fazla degildir. Halka gore surelerinin say1s1 114'tiir. Bize 
gore ise Duha suresi ile in§irah suresi bir tek suredir. Fil suresi ile 
Kurey§ suresi de bir tek suredir. 

Bizim Kur'an'm bundan fazla oldugunu soyledigimizi· ileri siiren 
· bir yalanc1d1r. Kur'an'm biitiin surelerinin sevab1, Kur'an'1 tam olarak 
hatmetmenin sevab1, bir rek'atta iki sure okumanm cevaz1, f~rz na
mazdaki bir rek'atta iki sure arasmda Kur'an okumamn yasaklan
masl iizerinde rivayet olunanlar bizim Kur'an hakkmda soyledikleri
mizi dogrulay1c1 ve onun hacminin halkm elinde bulunandan fazla ol
madlgmm tasdikinden ibarettir... Biz diyoruz ki §u anda Kur'an'da 
bulunmayan Oyle <;!Ok vahy inmi§tir ki eger onlar Kur'an'da toplan
saydl Kur'an'm ayetlerinin say1s1 17.000 olurdu. Ve bunlar sozgeli§i 
Hz. Cebrail'in Hz. Peygambere : «Ey Muhammed! Allah sana, yarattlk
lanma Benim davrand1g1m gibi davran» demesidir. (Peygamberden 
nak1edilen hadi~leri kastediyor.) «Cebrail daima misvak kullanmaml 
tavsiye etti. Oyle ki tiikiiriiklerinin t.iikenmesinden veya · beni di§siz 
b1rakmasmdan korktum. Bana daima koffi§uyu tavsiye etti. 0 kadar 

Tefsir, C. I, F. 2:l 
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ki, kom§uyu bana varis k1lacagm1 zannettim. Bana daima kadmlar 
hakkmda ogiitlerde bulundu. Oyle ki onu bo§amanm dogru olmaya
cagmi zannettim. Bana daima koleleri tavsiye etti. 0 kadar ki belli 
bir sure ic;inde kOlelerin hiir k1hnmasm1 emir buyuracagm1 zannettim» 
demesi gibidir . .. Bunlar ve benzer haberler pek c;oktur. Onlarm hepsi 
de vahydir. Fakat Kur'an degildir; Eger Kur'an olsalard1 mutlaka onun 
ic;inde olurlard1, di§mda degil ... Ca'fer el-Sad1k dedi ki : «Kur'an tek
tir, tek olamn katmdan, tek olan Nebi'ye inmi§tir. Aynhklar ancak 
ra viler bakimmdan olmaktadlr ... )) 1 

~iilig'in kuruculanndan olan Ebu Ca'fer el-Kummi'nin bu ifade
leri de gosteriyor ki, §iilerle siinniler arasmda Kur'an iizerinde bir ih
tilaf yoktur, sadece surelerin tek bir sure mi veya ayn ayn sureler mi 
oldugu konusunda kiic;iik farkhhk vard1r. Ve . yine miiellifin de belirt
tigi gibi bunun dl§mda ihtilaf oldugunu soyliyenler yalan soylemek
tedirler. Ne var ki miiste§rikler bu gibi yalanlan c;ok ciddi ve ilmi kl
hflar ic;erisinde takdim etmekten kendilerini hie; bir zaman alamami§
lardir. 

Nitekim miisliimanlarm ellerinde yaygm olan Kur'an-1 Kerim'de 
herhangi bir ihtilaf oldugu konusunda tutarh bir tez ortaya koyami
yan miiste§rikler bu defa da tamamen gerc;ek dt§l bir Kur'an niishast 
iizerinde spekiilasyonlar yapmaya c;ah§mi§lardlr. Sozkonusu niisha Hin
distan'm Bankipor kenti kiitiiphanesinde bulunan sahte ve apokrif su
reler ihtiva eden bir Mushaf niishas1d1r. 1913 ytlmda W. St. Claii Tis
dall tarafmdan «The Moslim World» mecmuasmda «Slhhi ah additions 
to the Corann ad1yla ingilizceye c;evrilmi§tir. Bu niishada suret el-nu
reyn adiyla 41 ayetlik ve suret el-ve1ayet adiyla 7 ayetlik uydurma iki 
surenin di§mda Kur'an metninin muhtelif boliimlerine yap1lm1§ baz1 
ekler bulunmaktad1r. Birinci surede iki nur ad1yla Hz. Peygamber ve 
Hz. Ali kastedilmektedir. ikinci surede ise velayet ad1yla Hz. Ali ve 
onun soyundan gelen imamlara kar§l yap1lmas1 .gereken davram§lar 
sozkonusu edilmektedir. Miiste§rikler ellerine Kur'an'm tahr1f edildigi 
kanaatini uyand1racak biiyiik bir mesned gec;mi§ gibi hemen bu soz
konusu apokrif sureleti muhtelif dillere terciime etmi§lerdir. Sozgeli
mi, Garcin de Tassiy bu uydurma sureleri Journal Asiatique mecmu
asmda (1842, I, 431-439 Paris) ne§retmi§tir. Ancak 1843 ytlmda aym 
dergiye Mirza iskender Kaz1m tarafmdan mukabil bir yaz1 gonderile
rek-bu niishamn sahte oldugu detayh olarak anlatllmi§tlr. ~iilerin ka
bul ettikleri Kur'an'da boyle bir ooliimiin bulunmad1gm1 ac;1klayan 

(1) i'tikadat el-imamiye, ~eviren : E. R. F1~lah, 94- 103. 
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mtiellif, hicri VII. as1rdan sonra bu ttir uydurmalara tevesstil edildi
gini gostermi§tir. Nihayet Dr. M. Abdullah Draz bu uydurma surelerle 
Kur'an-1 Kerim'in as1l sureleri arasmda, ne ahenk, ne de tislup bak1-
mmdan hi<; bir benzerlik bulunmad1gm1 ve Kur'an tislubuna a§ina 
olan ki§ilerin kolayca bunun farkma varabileceklerini detayh olarak 
belirtmi§tir. 1 

K1saca ozetliyecek olursak Kur'an-1 Kerim Hz. Peygamber devrin
de ayet be ayet nazil oluyordu ve Peygamberin buyruguyla Kur'an'da 
hangi surenin neresinde yer alacag1 tesbit ediliyordu. Bu yaz1lar da
gm1k haldeydi, deri par<;alarmm, kemik par<;alannm ve ta§larm tize
rine yaz1lm1§tl. Boylece Kur'an'm unutulmas1 ihtimali ortadan kaldl
nlm1§tl. Hz. Ebubekir zamanmda Kur'an-1 Kerim Peygamberin buyru
gu dogrultusunda derlenip toparlanm1§ . ve ciltli bir sayfa haline geti
rilmi§ti. Boylece haf1zlann §ehid olmas1yla ortaya <;1kacak kaybolma 
ihtimali onlenmi§ oluyordu. Hz. Osman devrinde ise bu derlenen me- 
tinier tek bir mushaf haline getirilmi§ ve imam adl verilen bu mus
haf Medine'de b1rakllarak diger islam kentlerine hirer ntisha gonde
rilmi§ti, geriye kalan par<;alar ise toplamp yak1lm1§tl. Boylece Allah'1J? 
kitab1 tagyir ve tebdilden uzak olarak tek bir metin halinde derlenip 
toplanm1§tl. 

Kur'an-1 Kerim'in derlenmesi konusunda baz1 kotu niyetli kim
seler degi§ik §tipheler ortaya atm1§lard1. Bu §tiphelerden hi<; birisi tu
tarh degil ise de baz1 ki§ilerin zihnini buland1rabilme ihtimali bulun- . 
dugu i<;in bunlan k1sa bir ele§tiriye tabi tutacag1z. 

Bir iddiaya gore Kur'an'm derlenmMi esnasmda bir tak1m klsim
lan ortadan kaldmlnn§tir. Buna mesned olarak da Hz. Peygamberin 
((Allah, felancaya rahmet etsin, bana §U ve §U ayetleri hatlrlattt. Ben 
ise onlan dti§tirmti§ttim» dedigine dair rivayettir. Bu rivayetin hi<;bir 
mesnedi olmad1g1 ortadad1r ve mezkur rivayette vahy katiplerinin bu 
ayeti unutmu§ olduklanna dair bir emare yoktur. Peygamberin, ge
len bir ayeti unutabilecegi sozkonusu olamaz. 0, Allah katmdan ge
len bir ayeti en ufak bir degi§iklige ugratmadan dogrudan dogruya 
bize aktarmi§tlr. O'nu dinleyen ashab ise Peygamberden ezberledigi bu 
ayetleri oldugu gibi kaydetmi§lerdir. Kald1 ki teblig konusunda Hz. 
Peygamberin, kendisine gelen buyruklan unutabilmesi ihtimali yoktur. 

Buhari'nin rivayetine gore Hi§am Urve'den o da Hz. Ai§e (r.a.) 'den 
nakleder ki Hz. Ai§e §oyle demi§ : «ResUlullah (s.a.) bir ki§inin mes-

(1) Dr. M. A. Draz, initiation, au coran, p. 24. Daha geni§ bilgi icin bkz. M. Tayyip 
Okic, Kur'an-1 Kerim'i Taklid Te§ebbiisleri, Diyanet Dergisi, cilt: X, say1: 104 - 105, 
s. 7- 12. 
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cidde Kur'an okudugunu duydu ve buyurdu ki : "Allah o ki§iye mer
hamet etsin. 0 bana §U surenin §U ve §U ayetini hatlrlatti." Rivayetin 
sonunda ise ·§U ilave yer almaktaych; ve demi§ti ki : "Ben onlan §u ve 
§U sureden dii§iirmii§tiim" .» 1 

Aym hadisi biraz degi§ik ifadelerle Muslim ve Nevevi de nakleder. 
Ancak hadisin ifadesinde de Peygamberin bahis mevzuu olan ay'eti 
unuttuguna dair hi~ bir i§aret yoktur. Sadece zihninden bir ·ooliimii
niin silindigini ifade eder ki bu, biitiiniiyle unutulup kaybedildigi ma
nasmda degildir. Qiinkii Peygamber i~in gelen erilirleri butunuyle unut
mak miistahildir, bu takdirde peygamberlik vazifesini ifa etmi§ ola-

' maz. Unutma hali peygamberler i~in ge~icidir ve ancak gelen emri 
kayittan sonra sozkonusu olabilir. 

Peygamberin unutmas1 k9nusunu ikinci olarak dile dolayanlar 
Cenab-1 Allah'm : ((Sana okuturuz da unutmazsm ancak Allah'm di-

lemi§ oldugu miistesna.» ( ~~ .!li ~- ) ayetini 

mesned gostermektedirler. Ancak onlar -bu ayete dayanarak__: Hz. 
Peygamberin baz1 ayetleri unuttugunu veya dii§iirdiigiinii iddia et- · 
mektedirler. Halbuki bu ayet onlann dedigi gibi degildir; ~ti.nkii bu-

·radaki istisna hakiki degil §eklidir ve Allah Teala'mn Hz. Peygambe
rin unutmayacagm1 belirtmekte; unutmama halinin Allah'm bir liitfu 
oldugunu izhar etmektedir. Bu istisnanm iki faydas1 varchr. Birincisi 
Hz. Peygamber siirekli olarak Allah'm nimet ve inayetine mazhar ol
dugunuri farkmdad1r. Qti.nkii Kur'an, Allah'm kendisine unutturma
yacagmt O'na bildirmektedir. ikinci olarak Hz. Muhammed ve O'nun 
iimmetine Allah'm lutfettigi nimet ve ozellik dile , getirilmektedir. Bu 
ayet musliimanlarm diger milletler gibi sap1kllga dii§meyeceklerini ifa
de etmektedir . . Diger taraftan, bu ayetin niizUI sebebine bakt1g1m1zda 
istisnanm hakiki degil, §ekli oldugunu goriiriiz. f2oyle ki, Hz. Peygam
ber Kur.'an-1 Kerim'i okurken kendini S1k1yor ve unutma endi§esiyle 
stk s1k tekrarhyordu. i§te, ilahi rahmet onu rahatlatmak i~in bu ayeti 
inzal 'buyurmu§tur. Ote yandan ((ancak Aliah dilerse mustesna» kav
lindeki istisnada unutmanm vukuu Allah'm onu dilemesine baglana
rak boyle bir iradenin vuku'bulmad1g1 ortaya komdmaktachr. Q\inku 
a.yet-i kerime'de Allah, peygamberine okutturacagm1 ve peygamberin 
.de onu hie; unutmayacagim kesinlikle te'kid etmektedir. Peygamberin 
unutmu§ oldugu baz1 vak'aiar one siirUlurse de bu vak'alarm dogru
lugu ara§tlnldtgmda goriiliir ki unutma hali Allah'm indirdigi hukiim
Jerle kitabm dt§mdaki konularda vuku'bulmu§tur. 

(1) Zerkani, Menahil el-irfan, I , s. 260. 
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Yine Kur'an'la ilgili bir diger iftira da Hz. Peygamberin vefatm
dan sonra ashab1mn atilmasiili uygun gordtikleri baz1 noktalan at
malandir. Gtiya mut'a nikah1 · ile ilgili ayeti Hz. Ali a~mi§tlr ve Hz. 
Ai§€ de bunu hO§ kar§Ilamayip Kur'an'da tebdil ve tahrif olarak de
gerlendirmi§tir (?) Bir diger husus da Ubeyy ibn Ka'b'm bugiinkii 
Kuntlt Duas1 olarak okunan kismi Kur'an'dan attigma dair rivayettir. 
Bu da yine yanh§ bir degerlendirmedir. Sahabe-i giizin Kur'an'a oyle
sine onem vermi§ler ve ihtiyath davranmi§lardir ki tevatiir yoluyla 
sabit olmayan hi<; bir s6zti Kur'an'dan saymami§lardir. H·z. Ebubekir 
ve Hz. Osman (r.a.) devrinde Kur'an'm derlenmesi esnasmda 'ne ka
dar titizlik gosterildigi daha once · bahis mevztlu edilmi§ti. Sozkonusu 
ettikleri mut'a ayetiyle Kuntlt Duas1mn Kur'an'dan birer ayet oldugu 
tesbit edilmi§ degildir. Ubeyy ibn K9!b'm sozkonusu olan mushafmda 
kuntlt duasmm 'mevctldiyetine dair hie; bir delil yoktur. Ancak bu du
amn dua olar~k onceden Kur'art'da bulundugu ve sonra neshedildigi 
si.iylenebilir. Nitekim Hanefi mezhebi bu duaJI kuntlt ic;in okumakta
dir. Kur'an metinlerini yazarak saklayanlarm bir takim dualan da 
unutmamak i<;in onunla birlikte kaydetmeleri mtimktindtir. Hz. Pey
gamber ise kendisinden Kur'an'dan ba§ka bir §eyin nakledilmesini ya
saklarm§tir. Biittin bunlarm sebebi Kur'an'da §tiphe veya iltibasm dog
mas! endi§esidir. 

Diger bir iddiaya gore; Kur'an ayetlerinin c;ogunlugu kaydedilmi§ 
degildir (?) Sadece sahabeler onu ezberlemi§lerdir (?) Sa.habelerden bir 
kismi .Hz. Peygamberin hayatmda, bir k1srm de O'ndan sonra halifeler 
devrinde §ehid dii§mii§ler ve ezberlerinde bulunan ayetler de kendile
riyle birlikte kaybolmu§tur (?) Hz. Ebubekir; Zeyd ibn Sabit'e Kur'an'1 
cem'etmesini emrettiginde Zeyd ancak ya§ayan sahabelerin soyledik
leri nakilleri aktarrm§tlr. (!). Bu gorii§ de btitiiniiyle 'yanh§t1r: · <;iinkti 
§ehid olan kurra'mn saklad1g1 ayetlerin birc;ogunu diger sahabe de ez
berliyor ve sakhyordu. Hz. Omer'in «kurra'mn olmesinden kQrkuyo
rum» diye endi§e etm~si, bir endi§enin otesinde vUku'bulmli§ -bir hal 
degildir. Bilindigi gibi dort halifeden Hz. Ebubekir, Orner, Osman, Ali 
ve Zeyd ibn Sabit (r.a.) gibi zevat haf1z idiler. Kur'an'm derlenmesi 
esnasmda hayatta bulunuyorlardl ve ic;lerinden birc;ogu Kur'an'm sa
hife halinde Hz. Osman zamamnda derleme i§ine katilml§lardl. Ve as
hab-I gtizin, ayetleri derlerken, hem ezberlemeye, hem yazmaya, hem 
de §ahitlerin Peygamberin huztlrunda yazildigmi destekler nitelikte iki 
§ahit getirmelerini §art ko§uyorlardi. 

Yine bu ki§ilerin tutunmak istedikleri iddialardan birisi de Hz. 
Peygamber devrinde yaz1Im1§ olan ayetlerin, kemik gibi iptidai mad-
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deler iizerine yaz1h olmas1 sebebiyle muntazam saklanmay1p bin;ogu
nun kaybolmu§ bulunmas1d1r. Bu iddiamn sakatllg1 da Kur'an'm der
lenmesi esnasmdaki ~ah§malarla ortaya ~1kmaktad1r. Bilindigi gibi 
Kur'an'daki ayetlerin tertibi peygamber tarafmdan bizzat gosterilmi§
tir. Resillullah (s.a.)' vahy katiplerin~ §U ayeti, §U surenin falanca aye
tinden sonra ve falanca ayetinden once yerle§tirin diye emrediyordu. 
Bq tertibi sahabe-i giizin Peygamberden oldugu gibi allp uyguluyor
lardl. Kaldr ki, Kur'an'm derlenmesi esnasmdaki _ biricik dayanak bu 
iptidai maddelerin iizerindeki metinler degil, onunla beraber haf1zlar 
ve §ahitlerin §ehadeti idi. Bu yaz1h malzemelerin derleme esnasmda 
bir klsmmm kaybolmU§ bulundugu ve dolaylSlyla Kur'an ayetlerinin 
bir k1sm1mn ortada bulunmad1g1 iddias1 da aym §ekilde ge~ersifl bir 
iddiad1r. Bu iddiay1 one siirenler; Tevbe suresinin sonundan bir ayetin 
kayboldugunu sadece Hiizeyme ibn Sabit'in yamnda bulunabildigini 
nakleden kaynaklarm zay1f rivayetine dayanmaktad1rlar. Halbuki bu 
rivayet, Kur'an ayetlerinin kayboldugu anlarmm ta§Imaz. Sadece Sa
habeden pek ~ogunun yamnda kay1th olan ve ezberlenen bu ayetin 
Hiizeyme'nin yanmda bulunan niishada kaydoldugunu ifade eder. Bu 
ayetlerden bir k1smmm kaybolmaSl sebebiyle sahabenin 0 ayetlerin 
neshedildigini one siirdiiklerini soyliyenlerin iddias1 da son derece tu
tars1zd1r. Maksat Kur'an'daki nesih konusunu dile dolay1p inkar et
mektir. 

Bir diger konu da Haccac'm Umeyye ogullanm destekleme sade
dinde kendi devrindeki biitiin mushaflan toplay1p i~inden bir k1sm1m 
attig1 ve bir k1sm1m ekledigi iddias1d1r._ Giiya Haccac boylece alti tane 
mushaf tesbit etmi§ ve bunlan M1s1r'a, ~am'a, Mekke'ye, Medine'ye, 
Basra'ya ve Kllfe'ye gondermi§. i§te bugiin elimizde bulunan niisha 
bu Kur'an niishas1 imi§ (!) Kur'an'da Emevileri tenkid eden boliim
leri boylece Haccac yakarak ortadan kaldirmi§. Bu iddia da yalan, mes
nedsiz bir iddiad1r. Haccac'm Kur'an'a bir §ey ekleyip ~1kard1g1 bir 
yana, bir mushaf cem'ettigini gosteren hi~ bir delil yoktur. Tarih, boy
le bir §eyi i§aret ve telmih yoluyla da olsa nakletmemektedir. Haccac 
boyle bir §eye tevessiil etseydi en azmdan devrindeki ilim ve fikir 
adamlarmdan bir k1sm1 ona kar§l ~1karlard1. Kald1 ki Haccac devletin 
reisi veya bir halife degil, bir vali idi. Haydi Haccac'm giiG ve zorbahk 
yoluyla kendi devrindeki biitiin miisliimanlan susturarak Kur'an'1 ya
klp yok ettigini kabul edelim, Haccac'tan sonra veya onun bagh bu
lundugu Emevi hanedanmm ink1razmdan sonra neden hi~ bir kimse 
bu konuya - telmihen de olsa- i§aret etme.mi§tir? Abbas ogullannm 
Emevi hanedfmma kar§l son derece ciddi , son derece titiz miicadele 
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verdikleri bilinmektedir. DolaylSlyla tarih bu hususta bize hi~bir beige 
intikal ettirmemi§tir. Eger tarihte olmayan bir §eyi belgeye daya:nma
dan iddia etmek mumkun oluyorsa, bu iddia da bir deger ta§1yabilir. 1 

Bir ba§ka §Uphe olarak Abdullah ibn Mes'ud'un Felak ve Nas su
resinin Kur'an'<;ta olmad1gm1 iddia ettlgi yaygaras1d1r. ~uphesiz ki Ab
dullah ibn Mes'ud'dan bu konuda herhangi bir rivayet. .. nakl~dilmi§ 
degildir. Tefsir bilginleri Felak ve Nas surelerinin Kur'an'da oldugu 
konusunda ittifak etmi§lerdir. Za.ten Kur'an'm mevcud hali uzerinde 
tevatur vard1r. Nevevi el-Muhezzeb §erhinde der ki : «Muslumanlar 
Felak ve Nas suresiyle Fatiha suresinin Kur'an'dan birer boltim ol
dugu hususunda icma' etmi§lerdir. Bunlardan herhangi birini inkar 
eden kafir olur. ibn Mes'ud'a atfedilen nakil ise sahih degil bat1ld1r.» 
ibn Hazm da el-Kadr'el- Mualla adh eserinde bu iddianm uydurma 
oldugunu ve ibn Mes'ud'a iftira edildigini bildirir. Kald1 ki, ibn Mes'ud 
As1m'm k1raetini benimsemi§tir ki bu k1raette muavvezeteyn ad1 veri
len Felak ve Nas suresiyle Fatiha suresi de vard1r. Mtislim'in Sahih'in
de Ukbe ibn Amr'den nakledilir ki Resulullah (s.a.) muavvezeteyni 
na~azda okumu§tur. 2 ibn Mes'ud'un Fatiha'yt ve muavvezeteyni 
Kur'an'dan saymadlg1 iddias1 kadar ona yap1lacak buyuk bir iftira bu
lunamaz. Eger kendi Kur'an'ma Fatiha suresini almaml§Sa bu, onun 
Kur'an'dan bir sure olmamasmdan dolayt degildir. ibn Kuteybe'nin ifa
desiyle : <<Abdullah ibn Mes'ud'un mushafmda Fatiha'y1 bulundurma
masl onu -Allah korusun- Kur'an'dan saymadlg1 manasma degildir.>> 
Farzedelim ki, Abdullah ibn Mes'ud muavvezeteyni ve Fatiha'y1 Kur'
an'dan saymaffil§ olsun; bu, Kur'an'm mutevatir olmasm1 engellemez. 
<;tinku muslumanlar bu konuda icma' etmi§ler ve mutevatir oldugu
nu beyan etmi§lerdir. Abdullah ibn Mes'ud'un boyle bir kanaate sahip 
oldugunu kabul etmiyoruz. Ancak oyle olsa da neticeyi degi§tirmez. 

Kur'an'a itiraz edenlerin bir diger iddialan da : ccMuhammed, an
cak Allah'm Resuliidiir. O'ndan once de resuller ge~mi§tir.» ayet-i ce
lilesinin Kur'an'dan olmay1p Hz. Ebubekir'in sozu oldugu hususudur. 
Bu iddia da hie; bir delile dayanmayan bat11 bir iddiad1r. Sahih riva
yetler bu ayetin Uhud sava§mda nazil oldugunu bildirmektedirler. Bu 
iddiay1 one surenler, Hz. Ebubekir'in peygamberin vefatt gunu Hz. 
Omer'e kar§l c;1karak onun gori.i§i.inu red sadedinde okumasm1 goster
mektedirler ve bunun ayet olmaytp Hz. Ebubekir'in sozu oldugunu id
dia etmektedirler. Halbuki bu da kesinlikle yanh§tir. Hz. Ebubekir, 

(1) Zerkani, Menahil el-irfan, I, 256 . 267. 
(2) Zerkani , Menahil el-irfan, I , 268. 
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peygamberin vefat1 esnasmda panige kapllan Hz. Orner ve benzeri as
haba teselli vermek ve onlan teskin etmek iizere bu ayeti okumm~tur. 

Yine Kur'an'a itiraz ede:hlerin one siirdiikleri bir diger iddia da : 
«ibrahim'in makamm1 namazgah edininn ayetinin Hz. Omer'in sozii 
oldugu iddias1d1r. Bu mes'ele de son derece yai;lli§tlr, c:;iinkii Hz. Orner 
Hz. Peygambere; «ibrahim'in makamm1 namazgah edinsek mi?n de-

. yince bu ayet-i celile nazi! olmu§tur. Hz. Omer'in istegi temenni ola
rak ayetin inmesine sebep olmu§tur. Ancak Kur'an'da eksiklik arama 
gayretine dii§enler boylesine olur - olmaz iddialarla kiic;iilmektedirler. 

:;;tilerin a§mlanndan bir k1Sm1 da · (Guiat-1 :;;ia) Hz. Ebubekir, 
Orner ve Os~an (r.a·~) 'm Kur'an'1 tahrif ettiklerini ve birc;ok ayet ve 
surelerini degi§tirdiklerini iddia ederler. Onlara gore Hz. Peygambere 
Cebr~il onyedi bin a yet indirmi§tir (!). 

Muhammed ibn Cehm gibi ki§iler Nahl suresindeki «bin iimmet
ten daha iyi_ bir iimmet ... )) ifadesiyle ba§layan ayetin Allah kelaml ol
madigml ve tahrif edilmi§ oldugunu iddia etmi§lerdir. Keza Kur'an'da 
<~e1-Vela yen adh sure bulundugunu, bunun biitiiniiyle atildlgmi, Ahzab 
suresinin En'am suresi gibi uzun bir sure oldugunu, ehl-i beytin fazi
letinden soz eden k1S1mlarm -ki bu biiyiik kism1d1r- atlldigmi (!) 

Jddia ederler. Aynca Hz. Ali'nin velayetinden bahseden «an velayeti 
Aliyyinn aye.ti. bulundugunu ve bunun Kur'an'dan bilahare atildigmi, 
keza ((ala Muhammed» lafz1mn dii§iiriilqiigiinii ve benzeri baz1 iddialar 
one siirmektedirler. Bu tiir iddialann :;;ia'mn ileri gelen alimlerince 
reddedildigini yukanda bahsetmi§tik. Unlii :;;ii tefsirlerden Tabersi'nin 
((Mecma'iil - Beyan» adh tefsirindeki §U ifadeler bu gorii§iimiizii des
tekleyici niteliktedir : «Kur'an'da fazlahk olduguna gelince, bU. tama
men batlld1r. Ha§viye'den bir grubun ri-vayet ettigi eksiklik iddiasma 
gelince dogru olan·bunun tersidir. Hz. Ali'nin destekledigi gorii§ Kur'
an'da eksikligin bulunmadigt gorii§iidiir ... )>.1 

Kur'an'm bugiinkii halinin icma' ile .tesbit edildigi apac;1k bir ger
c;ek iken onda eksiklik iddiasmda bulunmak hezeyandan ba,§ka bir 
~ey degildir. ~hl-i Beyt'e dair ayetlerin silindigini iddia ed.enler Ehl-i 
Beyt se.vunuculugu yaptlklanm zannediyorlarsa biiyiik bir · hata i§le
mektedirler. Hz. Ali'nin Hz. Ebubekir (r.a,) 'in Kur'an'la ilgili c;ah§· 
ma1anm sita .. yi§le ovdiigii ve : ((Mushaflar konusunda en biiyiik mu
kataat Ebubekir'indir. Allah'm rehmeti" Ehubekir'in iizerine olsun. Al
lah'm kitabm1 ilk derleyen O'durn dedigi ve Hz. Osman (r.a.) hakkm
da : ((Eger ben Osman zamanmda· hakim olsaydnl). mushaflar konu-

. (1 ' Zerkani, Menahil elcirfan·. I , 274. 
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sunda · Osman'm yaptl~ gibi yapardim» diyerek o miifterilerin dilini 
kestigi kaynaklarda mevcuttur. 1 

Bir diger iddi~ya gore; Hz. Peygamber devrinde Kur'an ~yetleri 
hurma dallarma, kemiklere ve ta§lara yaz11I bulundugundan Kur'an.'m 
derlenmesi esn~mda bunlarm yan1s1ra Kur'an'I ezberlemi§ h~fizlarm 
ezberine itib~r edilerek mevcud Kur'an'm toplandigmi, aslmda bunun 
Kur'an konusunda yeterli olmaytp bir kiSim Kur'an metinlerinin dii§
mii§ veya kaydedilmemi§ olabilecegini iddi~ etmektedirler. Ancak Kur'
an'm sadece yaZih kisimla yetinilmedigi hatizlar tarafmdan ezberle
nerek hifzedildigi ve boylece kaybolmaktan kurtanld1g1 tarihi bir va
kiadir. Bu v~kla kar§Ismda onun bir klsmmm dii§ffiU§ oldugunu iddi~ 
etmek ger~ege ters dii§er. Qiinkii Kur'an'm derlenmesi esn~mda ne 
kadar titiz davramldigi bilinmektedir. Kald1 ki, Hz . .Peygamber hayat
ta iken kendisinin sozleriyle (hadisler), Kur'an ayetlerinin kan§masi 
ihtim~lini gozoniinde bulundurarak Kur'an di§mda kendihden hi~ bir 
§ey nakledilmemesini ve yazilmamasmi emretmi§tir. Hatta bu husus
ta sahih hadis kaynaklannda nakledilen §U hadis bize bu ger~;egi a«;Ik
lamaktadir : ccBenden bir §ey yazmayJ.mz. Benden Kur'an'dan ba§ka 
bir §ey yazmi§ olan onu yok etsin.,, Binaenaleyh peygamberin sozle
riyle (hadisleriyle) Kur'an'm ayetlerinin kan§marilasi i~in asr-1 sa~det
te miisliimanlar hi«; bir hadisi kaydetmemi§lerdi. Bu hususta gaster
dikleri titizlikler tarihte iizerinde onemle durulan herhangi bir konu- . 
da gosterilebilecek titizliklerin ~ok fevkindedir. Qiinkii miislfunanlar 
kendilerinden onceki milletlerin s1rf kitaplanm iyi saklayamadiklan, 
onu tahrif ettikleri i~in ve bu yiizden hel~k olduklanm «;ok iyi bil
mekte idiler. Bunun i~in Kur'an'I asli §ekli he korumak konusunda 
son derece titizlik gostermi§lerdir. 

3 ..;_ Kur'an'In Harekelenmesi ve Noktalanmas1 : 

Bilindigi gibi Arap alfabesi ba§langwta bugiinkii miikemmellige 
sahip degildi. Araplar ilkel bir hayat ya§adiklanndan ve daha once · 
uzun siiren medeniyetler kurmU§ olmad!klanndan dolay1 yazilari !s
lamiyetten once yeterince geli§mi§ degildi. i~lerinde okuma yazma bi
lenleri pek azd1. 0 giinkii Arap yaz1smm bugiinkii anlamda hereke ve 
noktasi yok idi. Nitekim ·ibn Haldlln bu konuda §U klsa bilgiyi verir : 
((isl~miyetin ilk giinlerinde yaz1 saglam bir surette i§lenmi§ iyi ve gii
zel bir hale gelmi§ degildi... Bu da Arap kavminin go~ebeliginden, ip
tidai bir hayat ya§amasmdan, hiiner · ve san'attan uzak olmasmdan 
ileri geliyordu. Sen, sahabenin kendi elleriyle istins~h etmi§ olduklan 

(1) Zerkani, a.g.e., I, 275. 
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mushaflarm yaz1h§ §ekillerinde bu kusurlan gorebilirsin. Bunlar sag
lam bir usulle iyi bir §ekilde yazllml§ degildi. Bu mushaflarm bir~o
gunun hatlan yaz1 uzmanlan tarafmdan tesbit edilen yaz1 §ekli kaide 
ve usullerine uygun degildi.» 1 

Musliimanlar Kur'an'm telaffuz ve . imlasmm korunmasmda da 
azami titizligi gostermi§lerdir. islamiyetin yayllmasmdan sonra yaban
CI kavimler Muslumanhga girdiler ve boylece Kur'an'm okunmasmda 
baz1 hatalar gorunmeye ba§ladL Kur'an'm hatalardan korunmas1 ge
rekiyordu. Hz. Ali (r.a.) 'nin Arap dilinin gramerine ilke olarak, ((failin 
merfu, mef'ulun mansub ve mecrurun kesre» olacag1 konusundaki di
rektifi dogrultusunda Ebu'l- Esved el-Dueli (ol. 69- 688) Arap dilinin 
gramerini kurdu. Ondan sonra Yahya ibn Ya'mer ve Nasr ibn As1m 
gramer, k1raet ve edebiyat bilgilerinde §Ohret buldular. Kaynaklann 
ifadesine gore Basra valisi Ziyad (ol. 53) yukanda ad1 ge~en Ebu'l
Esved el-Dueli'den arap~a i~in bir ~sui koymasm1 istemi§ti. Ancak daha 
once boyle bir §ey yap1lmam1§ oldugundan Ebu'l- Esved kendisinde 
yeni bir §ey yapma cesaretini bulam1yarak bu teklifi kabul etmemi§ti. 
Nihayet Ziyad Ebu'l - Esved'in yolu uzerine oturup bir ayeti yanh§ oku
mak uzere bir ki§iyi gorevlendirdi. o adam Tevbe suresinin u~uncu 
ayetinin sonundaki <<Resuln kelimesini kesre okudu. Bu okuyu§u i§i
ten Ebu'l - Esved bu durumu tahmin etmezdim diyerek Ziyad'm iste
digi §eyi yapacagm1 soyledi ve bOylece Kur'an'm harekelenmesi i§lemi 
ba§larm§ oldu. 2 Ziyad'm verdigi katipleri kar§ISma · oturtan Ebu'l - Es
ved onlara birer Kur'an birer de boya ver~rek agzma baklp harfin te
laffuzuna gore o boyadan harfin l.istune, onun~ veya altma nokta koy
masml istedi. Ustun okursam uzerine, esre okursam altma, oture okur
sam onune bir nokta koy dedi, gunne yaparsam iki nokta koy diye ta
limat verdi. Boylece Kur'an'da ilk harekeleme faaliyeti ba§laml§ oldu. 
Ancak bugunku anlamda kullamlan harekeleri icad eden ki§i unlu 
N ahv bilgini Halil ibn Ahmed ( ol. 175) 'dir. Once noktalar konmu§, 
bu noktalar ile harflerdeki noktalar kan§mca harekelerin ~izgi halin
de konmas1 uygun gorl.ilmu§tl.ir. Nokta ve harekeden yoksun olan ayet
ler Hz, Peygamber ve haUfeler devrinde rahathkla okunabilir idiyse 
de bilahare okunmasmm zorlugu ortaya ~1ktl . <;unku o nesil Kur'an'I 
bizzat Hz. Peygamberden dinlemi§lerdi. ibn Hallikan (ol. 681/ 1282) 
Kur'an'1 harekelendiren ilk ki§inin Irak valisi Haccac oldugunu ve bu 
vazifeyi nas11 ibn As1m'a verdigini anlat1r.3 ·. " • 

(1 ) Mukaddime, II, 448 - 449. 
(2) ibn el-Nedim, el-Fihrist, 60; ibn Hallikan , Vefayat. II, s . 216 - 217. 
(3) ibn Hallikan, Vefayat, V, s. 224. 
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Bir ba§ka rivayete gore, Mushaf'a ilkin Yahya ibn Ya'mer (ol. 
129) hareke koyrriu§tur. Hatta, ibn Sirin'in bu zat tarafmdan nokta
lanrnl§ bir mushaf1 oldugu bildirilmektedir. 1 

Kur'an'm noktalanmas1 ve harekelenmesi ilkin bir hayli tartl§· 
malara sebep oliDU§tU. Eskilerden bir~ok ki§i bu hareketi uygun gor
memi§lerdi. Nitekim Abdullah ibn Orner, Abdullah ibn Mes'ud ve Ne
havi'nin Kur'an'm nokta ve harekelenmesini uygun gormedi~leri kay
naklarca kaydedilmektedir. 2 

Kur'an'daki garib laflzlarla, Kur'an'm i'rab1 da ba§tan beri miis
Himanlarm iizerinde titizlikle durduklan bir konu olmu§tu. Bunun ne
ticesinde arap~ada filolojik faaliyetler hizlaniDI§tlr. Nokta ve hareke
nin arap~a i~in bir zaruret oldugu lisan bilginleri (filologlar) ve ede
biyat~llar tarafmdan gayet a~1k olarak bilinen bir husustur. Hamza 

" el-Zeyyad'm, ( ~ "-:--:! ;"i yt::SJI ..!..ll~ ~I ) ayetindeki 

~J"i ) kelimesini ( ~);' ) §eklinde okudugu ve bu 

yanh§ okuyu§unu i§iten babasmm onu azarlay1p elinden Mushaf1 al
digi nakledilir.3 

Hz. Osman (r.a.) tarafmdan derlenrni§ ve yaz1lrn1§ olan mushaf
lardaki yazllarm, bu san'atta mahir olan bilginler alb temel kaideye 
dayand1gm1 soylerler. Bunlar Hazf, ·ziyade, Hemz, Bedel, Fasl ve Vksl'
dlr. 

Hazf kaidesi uyarmca nida edatl olan «ya»daki elif hazfedilir, ten
bih edatl olan «ha»da~i elif hazfedilir. ilah, Rahman gibi kelimeler
deki elifler hazfedilir. Merfu' veya mecrur olan tenvinli nak1s her ke
limenin sonundaki <cya» hazfedilir. iki <cvav» birle§tigi vakit «vav»lar
dan birisi hazfedilir. iki «lam» birle§tigi vakit <clamnlardan birisi haz
fedilir. 

Ziyade kaidesine gore cemi' olan her ismin sonuna vavdan sonra 
bir elif ilave edilir. Hemz kaidesine gore hemze sakin olunca' kendi
sinden onceki harfin harekesine gore yaz1hr. Hemze ortadabulunursa 
kendi harekesinin cinsinden olan harfin harekesiyle yaz1hi. 

d) J{miet ve Kmiet Farklan : 

K1raet okuma anlamma gelen ukarae)) i .. .r ) fiilinden simai 

bir masdard1r. Kur'an terminolojisinde ise «k1raet-., Kur'an'1 okuma 

(1) ibn Hallikan, Vefayat, V, s. 224. 
(2) el-Muhkem, 10 - 13; el-Mesahif, 141 - 142. 
(;l) i. Cerrahoglu, Tefsir Usuli.i, s. 91. 
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konusunda onder sayllan imamlardari her birinin okuyu§ta takib et-
. tikleri yoldur. Kur'an'm kendisinde, ktraet imamlan arasmda ittifak 
bulunmakla beraber, okunu§ tarzmda ihtiiaf vardu. Bu ihtilat harf
lerin soylenmesinde veya ~tkanh§ §ekillerinde goruimektedir. Genel
likle · tefsir usulu bilgi.nleri bu far klan, ktraet, rivayet, tarik ve vech · 
olmak uzere dorde aymrlar. Eger saytlan yedi veya on olan ktraet 
~mamlan arasmda ihtilfd var ise ve rivayetler bu konuda birbirini tu
tuyorsa buna ktraet farkt ad1 verilir. ·Eger ihtilat o k1raeti rivayet ko
nusunda ise. buna ravi, ktraet imammdan daha a§ag1daki birisinden 
ise buna da tarik ad1 verilir. Eger' bu §ekilde degil de okuyucunun se~
mesine raci' bir ihtilaf var ise buna da vech ad1 verilir. 1 

Bedel kaidesi uyannca tefhim i~in bazi kelimelerde elif, vav ile 
yazlhr. Eger elif, ya'dan munkalib ise baz1 kelimelerde de vav yerine 
ya ile yazthr. Bakara, A'raf, Hud, Meryem, Rum ve Zuhruf surelerin
deki rahmet kelimesindeki te'nis hast meftuh .«ta» olarak yaz1hr. Baz1 
surelerde nimet kelimesi de boyle yaz1hr. Mucadele suresindeki ma'si
yet ''.Ye lanet kelimeleri de boyle yaz1hr. 

Vasl ve · Fasl kaidesine gore «en» harfinden sonra «la» harfi ge
lirse birle§ik yaz1hr. Ancak on yerde bunun istisnas1 vard1r. Keza «mim» 
harfinden sonra «IDa>> edatl gelirse birle§ik yaz1hr. 

Gortiluyor ki, Kur'an'm Hz: Osman mushafmdaki yazlli§ tarz1 ge
li§iguzel degildir. Ayn ozellikleri ve dikkati ihtiva eden son derece ti
tiz ~all§manm ve gayretin mahsllludur.2 

Kur'an'da bugunku manada harekelerin ve noktalann komna:s1 
hkri ikinci asnn ortalanna rastlar. imam Halil ibn Ahmed (ol. 170), 
sesli harflerden etkilenerek otre i~iri vavdan, usttin i~in meyilli eliften 
ve esre i~in de kisaltllml§ ya'dan elde edilmi§ olan harekelerle §in har
finderi almarak benzetilmi§ veya kisaltilmi§ §edde gibi i§aretleri kul-
1anmi§tir. 

Ayetlerin sonundaki duraklara gelince; onceleri duraklar dMreler 
i~erisinde meyilli ~izgiler §eklinde yaz1hrd1. Bilahare ayetin sona er
digini belirtmek i~in yalmz daire yap1Imaya ba§lanmi§tir. Bu daireler 
be§inci numarall a yeti gosterme halinde fist k1sm1 yukanya dogru Sivri 
bir u~ §eklinde ~lkartillrdl. Onuncu ayeti gostermek· i~in de suslu bir 
daire yap1hrd1. Bazan dairenin i~ine rakam, bilahare de harfle on ya
Zlh bir dortgen konurdu. Hicri .altmc1 as1rdan sonra ayetlerin sonun
daki daireler gullerle i§aretleniyor, i~i stislu duraklar yap1hyordu, ba§-

(1) Siiyuti, ' el-1tkan, Zerkani, MenB.hil el-irfan. 
(2) Zerkaru, Menahil el-irfan, I, 362 - 400. 
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llklara ve kenarlara da hizb, ctiz' ve a§r gibi i§aretler konuyordu. Hz . 
. 'Osman'm mushaflannda nokta ve hareke bulunmad1g1 gibi ctiz' ve 

hizb gibi i§aretler de yoktu. Nihayet Kur'an-1 Kerim otuz bolum ha..: 
Iinde tanzim edilip her bir bolume bir cuz' adl verildi. Baz1lan bir cuz~u 

. I . . 

iki hizbe, baz1lan da dort hizbe boldti. Sftrelerin ·her be§ ayetinin son-
lanna arapc;a hams, her on ayetin sonuna da on anlamma gelen a§r 
koyanlar oldu. On ayetten sonra gelen be§inci ayete hams, onuncu 
ayete yine a§r kelimeleri kondu. Baz1 san'atkarlar hams kelU:nesinin 
yerine yalruzca h, on kelimesinin yerine de ayn harfini yazdlll:ir. BaZ1 
hattatlar ayetlerin ba§lanna sftredeki saymm rakarmyla bazan da ra
kamsiz remizler yaptllar. Bilahere sftrenin giri§ k1sm1 stislenerek ic;in
deki ayetlerin saytsml, Mekki ve Medeni ayetleri gosteren ba§hklar · 
kondu. 

Boylece i§, sade Kur'an'm tanzimi ile kalmadl, Arap yaZISml en 
guzel bic;imde yazarak hem pratik faydalar saglanmaya, hem de goz 
ve gontil zevkine hitap edilmeye ba§landl. Bu sayede hat san'atl dedi
gimiz yepyerii bir san'at §Ubesi ortaya c;1ktl. Bagdat'ta, ~am'da, Kahi
ie'qe, istanbul'da el emegi ve goz nuru doktilerek fevkalade gtizel Kur'
an-1 Kerimler yaZildl. Bilhassa Osmanh devrinde ·yeti§en btiytik hat
tat1ar ise islam tarihinde Kur'an hattmm en gtizel orneklerini verdi
ler. Bunlar ic;erisinde ozellikle ~eyh Hamdullah, Haf1z Osman gibi unlu 
hattatlar yeti§ti. 1 Yakftt el-Musta's1mi'nin yazd1g1 Kur'an'lar 'c;ok rag
bet gordu. 

Kur'an yaz1s1 harflerin ald1g1 §ekle, noktalama usftltine . ve kul1a.; 
mh§ tarzma gore degi§ik isimler allr. Ba§hca yaZI stilleri §Unlard1r : 
Ma'kili, kftfi, stilus, nesih, muhakkak, reyhani, terki, rik'a. Son alt1 
yaz1 c;e§idine islam hatt gelenegine gore «aklam-1 sitte - alt1 kalem>> 
denilir ki, diger yaz1 c;e§itleri bunlardan . turetilmi§tir. (I, 81, 82, 83, 
93, 106) . 

Bilindigi gibi Kur'an-1 Kerim, Hz. Peygamberden ogrenildigi §e
kilde ezberlenmi§ ve kaleme ahnrm§tl, fakat o gtinkti Arap yaz1s1 ge
li§mi§ bir yaz1 degildi. Tefsir hareketinde en onemli rolu oynayan 
amillerden birisi de bu klraet farklarldlr. Arap yaZlSl islam'm dogu
§Unda iptidai bic;imdeydi. Arap lehc;eleri arasmda btiytik farkhhklar 
vard1. Arap yaz1smm bu yetersizligi ve Kur'an'm okuyan ki§iye b1ra
k1lrm§ olmas1 k1raet farklanrun dogu§unda btiytik unsurlardan biri
sini te§kil etmi§tir. Qogu kerre harflerin . birbirine kan§ma imka~l ma
n~ya pek o kadar te'sir etmezse de okuyucuya terkedilmi§ olan k1ra 

(1) Da,ha geni§ bilgi i~in bkz. M. Bedreddin Yazll', Kalem Giizeli, I , ll; lbnii'l - Emin Mu
hammed KemaJ inal, Son Hattatlar. 
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§ekli neticesinde degi§ik okuyu§lar doguracak bi~imdedir. Bilindigi gibi 
Kur'an'm ol$:unu§u sadece yaz1ya dayanmarm§ bunun yan1Slra Hz. Pey
gamberden ogrenilerek ezberlenmeye de itina edilmi§ti. Mushaflann 
nokta ve hareke ile harekelenmemi§ olmas1 ve kelimenin noktas1z ya
Z1lmasmdan yazmm muhtelif §ekillerde okunmaya imkan verecek 
tarzda bulunmas1 ve kelimenin bu k1raet §ekillerinden birisine gore 
bir mushafta kaleme ahmp digeiinde obiir k1raete gore kaleme alm
mas1 gibi sebepler bu farkh k1raet hareketinin dogmasmda biiyiik rol 
oynam1§t1r. Nitekim Hz. Osman (r.a.) teksir ettirdigi Kur'an'lan muh
telif islam iilkelerine gonderdiginde beraberinde de bir okuyucu gon
dermi§ti. Zira ~ogunlukla okuyucunun Kur'an'1 okudugu tarz o iilke
de ragbet bulan okuyu§ tarzmdan ~ok farkh idi. Hz. Osman (r.a.) 'In 

Kur'anla beraber gonderdigi okuyuculann okuyu§ tarzlannm zaman
la degi§iklige ugramas1 da her iilkedeki k1raet farklannm dogmasmda 
onemli bir faktor olmm~tur. K1raet mes'elesiyle Kur'an-1 Kerim'in yedi 
harf iizerine inmi§ olmas1 mes'elesi arasmda ya,km bir ili§ki vard1r. 
Baz1 usul bilginlerine gore yedi harf ayn, kuaet fark1 ayn §eydir. Ne 
var ki, "Muhakkak bu Kur;an yedi barf iizere indirilmi§tir, size kolay 
gelenini okuyun.»' mealindeki hadis-i §erlfte yer alan yedi harf ' keli
mesiyle neyiri kastedildigi bilginler arasmda ihtilafhd1r. Harf kelime
sinin vech anlamma geldigi gibi, leh~e anlarmna geldigi de soylen
mektedir. Yedi k1raetin yedi harf ile alakas1 hususu tart1§1lm1§tlr.2 

islall\.,diinyasmda ragbet goren bir gorii§e gore; Kur'an-1 Kerim'in 
yedi harf_ iizerine nazil olmasmdan maksat, yedi leh~e veya yedi Iii
gat olu§udur. K1raet, med, kas1r, hareke, siikun, nokta v-e i'rab gibi 
hususlarda mevcud alan degi§ikliktir. 3 . 

Siifyan ibn Uyeyne (ol. 198), Abdullah ibn Vehb (ol. 197), Taheri 
(ol. 310) . ve Tahavi (ol. 321) gibi baz~ islam bilginlerine gore yedi 
harften maksat yakm anlamda alan degi§ik laf1zlardlr. ibn Atiye ve 
Ebu Ubeyd el;Kas1m ibn Sellam (ol. 223) gibi islam bilginlerine gore 
yedi harften maksat, yedi Arap lugatidir. Kad1 ibn el-Tayyib ise yedi 
harfin yedi k1raet oldugunu soyler.4 Baz1 bilginlere gore Kur'an'm 
emir, nehiy, vaad, vaid, kasas, miicadele ve emsal gibi anlamlara gel
mesidir. Diger baz1 bilginlere gore yedi harf yalmz Arap dilinin yedi 

(1) Buhari, Sahih, VI, 227 ; Muslim, Sahih, I, 562; Ebu Davud. Sunen, I, 340. 
(2) Bkz. islam Ansiklopedisi, Kur'an . maddesi. 
(3) t. Cerrahojtlu, Tefsir Usfilu, 93. 
(4) Kurtubi, Tefsir, I. 42, 43, 45. 
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leh~esi olmay1p Habe§, Nabat, Siiryani, Farisi, Tahavi, Rum ve Arap 
dilleridir.1 

Ba§lang1~ta yazmm yaygm olmamas1 Araplarda bir laf1z iizerinde 
okuma beraberliginin saglanmasm1 zorla§tirrm§tl. Nitekim miisliiman
lar arasmda da bu okuyu§ farkhhgma ruhsat verilmi§ti. Sozgelimi Hz. 

Orner Cum'a suresinin 9. ayetini ( ) 

::jeklinde degil de ( ) §eklinde okurmu§, 

Enes ibn Malik, in§irah suresini, ( ) 

§eklinde degil de, ( .!1) j ~ ~ ~ J ) §eklinde okur-

mu§. Abdullah ibn Mes'ud ise Karia suresinin 5. ayetini, 

• _>:il ·' -llSjt.:.:.dl : -' ~ . '-':' :r- .... ~ . ' ,.,):r- ./ 

•. -~ : .11 J. ::.n\5 Jw,jl . :c ..rr- r- . . ,.,):r- J 

) §eklinde degil de, 

· ) §eklinde okurmu§.2 

Bazan da kelime tamamen degi§mez, sadece kelimenin harfi de-

gi§tirilerek okunur. Sozgelimi ( ~~ ) yerine ( . ~I 

kelimesi" ( ~ ) yerine ( ~ ) kelimesi okunurmu§. Bu arada 

baz1 yaz1 tarzlarmm ilkinden ~ok farkh oldugu goriilmii§tiir. Sozgelimi 

( ~ yU .... ! ) ayeti ( ,)~ yl~ ) §eklinde, 

( ..r~ rlil kelimesi, ~l:! ~~ ) §eklinde ya-

Zlhrml§.3 Ancak buradaki ihtilaflann hi~ birisi esasa taalluk etmemek
tedir. c;iinkii bu farkh okuyu§lar ayetin manasml degi§tirmemektedir. 
Ancak hicri birinci asnn ii~iincii ~eyreginde Arap leh~eleri arasmda 
Kurey§ leh~esi hakim olunca bu leh~e farklan onemini yitirmi§tir. 
Miisliimanlar Kur'an'1 derlerken tek leh~eye yani Kurey§ leh<;esine 
gore tanzim etmeyi uygun gormii§lerdi. Nitekim, Abdullah ibn Mes'-

tld'un ( • '~~ ) ayetini ( . ,)::>-~ ) §eklinde okudugunu go

ren Hz. Orner (r.a.) ho§ kar§Ilamami§ ve ona §Oyle demi§ : «Kur'an 
Hiizeyl liigatlyla inmedi. insanlara Kurey§ liigat1yla oku, Hiizeyl lii
gatiyla degil.»" 

(1) Mukaddemattan, 212. 
(2) Mukaddemattan, 222, 229. 
{3) Mukaddemattan, 225. 
(4) el-K1rae, nakleden: i. Cerraho~lu, Tefsir Usulii, s. 98. 
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Miiste§rikler ozellikle bu k1raet farkhhklanm gozonunde bulun-
durarak ve ~ok oriemli bir §eymi§ gibi bunlara dayanarak Kur'an met
ninin tam olarak gunumuze intikal etmedigi faraziyesini one surmek- . 
tedirler. Ancak bunlann . tutarsizh~ gayet a~1kt1r, ~Unku ne kadat zor
lall.laya ba§vururlarsa vursunlar Kur'an'da eksiklik bulannyacaklardir. 1 

. Gerek med, kasr, hareke ve sukiin gibi Arap yaZISrmn ozellikle
riyle, gerekse noktalamadan dolaYI baz1 k1raet §ekillerinin ortaya ~Ik
mi§ oldugunu gormii§tiik~ Ozellikle harflerdeki noktalann harfin altl:
na veya iistiine yaztlmasmdan ihtilat' dogmaktarur: Ancak bu ihtilA.f 
kelimenin manasml degi§tirecek nitelikte . degildir. 

Klraet farkhhklarmdan, baz1 mes'elelerde islam fakihleri arasm
da ihtilat ~lkmi§tir. Nitekim Maide suresinin 6. ayetffii .ehl-i &~nnet 

alimleri ( ,.5.1..;. jl j ~; ~ I~\ j . ) §eklinde okUrken f}ia 

alimleri ~;I J ~ y .)"! I ~I J ) §eklinde okumaktadlr-
,. ' I 

lar. Boylece ( ~;I ) kelimesini onundeki ( rS- f- ..r. ) keli-

mesine atfetmektedirler ve bu atfm neticesinde abdest ahrken ayak
lanna meshederler anlamm1 vermektedirler. K1raet farkhhklan yak
la§Ik hl.cri IV. asnn sonuna kadar devam etmi§ ve bu noktada farkh 
kanaatler ve okuyu§lar devam et:rrii§tir. 

K1raet-i Seb'a tevatiire dayamr. Tevature dayanmayan k1raetlere 
~az klraetler adl verilir. Nitekim Arap gramerinin kaidelerine dayah 
k1raet ile Kur'an'I okumaya kalkl§anlar olmu~a da §iddetle tenkide 
maruz kalmi§lardlr. Gerek namazlarda ve gerekse diger zamanlarda 
bu §az klraetlere gore Kur'an okunmasma ceva.z verenler varsa da, 
bilginlerin ~ogunlugu bunu caiz g6rmemektedirler.2 Klraetlerin §az s"'
yllmasrmn sebebi, ya ashabm icmaidir -ki bu icma' tevatur . derece
sine ula§amarm§tlr- ya da nahv yoniinden tashihler yap1Iarak orta-

~ ya konulan k1raettir. 
k) KJ.raet imamlan : 
Sahabenin uzerinde icma' ettigi tevatur derecesine ula§mi§ klraet

lerin sayiSl on tanedir. Bunlara «el-Klraet el-A§r;) (on klraet) ad1 ve
rilir. Ancak Ebubekir ibn Mucahid bu klraetler i~erisinde reva~ gO
ren yedi k1raeti «el-K1raet el-Seb'~>> se~erek benimsemi§tir. Klraet 
imamlarma Kari veya Kurra, yahut Mukri ad1 verilir. Her k1raet ima':' 
mmm aynca: ravileri vardlr. M~§hur · olan kiraet-i seb'a imamlan ve 
onlarm ra vilerinden baz1lan §Unlardlr : 

(1) Bkz. islam Ansili:lopedisi, Kur'an maddesi ; el-K1raet, s. 77 - 78. 
(2) · el-Ktraet, 46. 
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a) Ebu Abdurrahman Nafi' ibn Ebu Nuam (61. 169) : K1saca 
Nafi' olarak bilinen, Ebu Nuaym aslen isfahan'hd1r. Yetmi§e yakm 
tabiin'den Kur'an k1raet etmi§tir. Medine'de ikamet ettiginden Imam 
Malik, Abdullah ibn Vehb, Leys ibn Sa'd gibi ki§ilerle tam§IDl§ ve 
onlar tarafmdan k1raeti kabul gormu§tiir_ Hatta baz1lanna gore Na
fi'nin k1raeti sunnettiL 1 Onun en unlu ravileri ise Ver§ (61. 205)'tir. 
As1l ad1 Ebu Musa isa ibn Mina el-Medeni'dir_ Bu ismin kendisine Ma
lik ibn Enes veya Nafi tarafmdan verildigi s6ylenir. Ver§ (61. 197) Ml
Slrh olup asll ad1 Osman ibn Said'dir. Medine'de Nafi'den ktraet ilmini 
6grendikten sonra M1s1r'a gitmi§ ve bu k1raeti yaymi§tlr. 

b) Abdullah ibn Kesir (61. 120) : Mucahid ve diger tabiinden ln
raet ilmini 6grenmi§tir_ Ogrencileri arasmda Amr ibn A'b1, Halil Ibn 
Ahmed, Hammad ibn Seleme, isa ibn Orner gibi unli.i ki§iler bulrn
maktadir. ibn Kesir'in rivayetini daha ~ok imam ~afii begenip kabul 
etmi§ti. Bunun ravileri ise Ahmed ibn Muhammed el-Bezzi (61. 250) 
ve Ebu Amr Muhammed ibn Abdurrahman ibn Muhammed ibn Ha
lid ibn Said (61. 291 )'dir. el-Bezzi ikrime ibn Stileyman'dan k1raeti 
nakletmi§, Kunbtil diye amlan Ebu Amr ise Ebu'l Hasan el-Kavvas ,ve 
ibn Halid'den k1raeti nakletmi§lerdir. 2 

c) Ebu Amr ibn A'la el-Basri (oL 154) : Bir~ok tabiinden k1raet 
ilmini 6grenmi§tiL Hocalan arasmda Mucahid, Ata, ikrime, Yahya ibn 
Ya'mer, Said ibn Cubeyr, Ebu'l- Aliye bulunmaktadu. K1raetini en 
~ok Ahmed ibn Hanbel benimsemi§tir. Onun ravileri arasmda Ebu 
Amr Hafs ibn Orner (61. 246) ile Ebu ~uayb Salih ibn Ziyad (61. 261) 
bul unmaktad1r. 

d) Abdullah ibn Amr el-D1me§ki (61. 118) : Bu zat yedi k1raet 
alimi arasmda en ya§hSI olup tabiindendir ve k1raet ilmini Hz. Osman 
(r.a.) 'dan ald1g1 s6ylenir. Aynca ashabdan Muaviye, Fadale ibn Ubeyd, 
Vas1l ibn el-Eska, Ebu'd- Derda gibi kimselerden de okumu§tur. Daha 
~ok ~am'hlar onun k1raetini benimser. Ravileri arasmda Hi§am ibn 
Ammar ibn Nas1r (61. 246) ile Abdullah ibn Ahmed ibn Bi§r (61. 242) 
yer almaktadir. Hi§am ~am'da hatiplik yapm1§t1r, Abdullah ise ~am 
camiinde imamhk g6revi yapml§ ve ~am'daki Kari'lerin §eyhi kabul 
edilmi§tir. 3 

e) Ebu Bekir As1m ibn Ebu Meed el-Kufi (61. 127) : Kufeli Kari'-

(1) Tabakat el-Kurra , II, 330. 
(2) Tabakat el-Kurra, I. 165 - 166. 
(3) Tabakat el-Kumi , I , 288, 332, 423. 

Tefsir, C. I, F. 21 
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lerin §eyhi olup tabiindendir. K1raet ilmini Ebu Abdurrahman el-Su
lemi, Ali ibn Mes'ud, Zeyd ibn Sabit ve Ubeyy ibn Ka'b'tan almi§tlr. 
Onun Kur'an okuyu§u ~ok begenilmi§tir. Ravileri, Hafs ibn Silleyman 
el-Esedi el-Kufi (ol. 180) ile Ebubekir ~ube ibn Ayya§ el-Kufi (ol. 193) 
dir. Daha ~ok Kufe'de ragbet gormu§ bir k1raettir. 

f) Ebu Ammare Hamza ibn Habib el-Zeyyad el-Kufi (ol. i56) : 
Tabiinden olan bu zat Siileyman el-A'me§, Ebu ishak es-Sebii, Ebu 
Leyla gibi zevattan k1raet ilmini ogrenmi§tir. Bunun rivayetini Halef 
ibn Hi§am el-Bezzar (ol. 229) ile Hallad ibn Halil el-Kufi (ol. 220) 
nakletmi§lerdir. 

g) Ali ibn Hamza Ebu'l- Hasan el-Kisai (ol. 189) : Zeyyad'dan 
sonra Kufe'de k1raet imaml1gma onun ogrencisi olan Kisai ge~mi§tir. 
Hocalan arasmda Muhammed ibn Ebu Leyla ile isa ibn Orner el-He
medani de bulunmaktad1r. Kisai'nin yalmz k1raet ilminde degil aym 
zamanda Arap edebiyatmda da §ohretli bir yeri vardlr. Harun el-Re
§id'in devrinde ya§ami§ olan Kisai, devrinde ~ok ragbet gormu§ bir 
kari' idi. Bunun rivayetlerini Ebu'l- Haris Leys ibn Halid el-Bagdadi 
(ol. 240) ile Ebu Amr Hafs ibn Orner el-Duri (ol. 246) rivayet etmi§
lerdir.1 

h) Ebu Ca'fer Yezid ibn Ka'kaa el-Kari (ol. 130) : Kara adh bir 
ki:mte mensup oldugundan bu isim verilmi§tir, degerli bir kari'dir. On
dan Ebu Musa isa ibn Merdan el-Hazza' (ol. 160) ile Ebu Rebi Siiley
man ibn Muslim Cemmaz (ol. 170) rivayet etmi§lerdir. Sekizinci imam 
olan Ebu Ca'fer'den Ebu Musa isa ibn Verdan ile Ebu Rebi Silleyman 
ibn Muslim rivayet etmi§lerdir. Dokuzuncu imam olan Ebu Muham
med Yakub ibn ishak el-Hadremi, Ebu Munzir Sellam ibn Silleyman
dan k1raet ilmini tahsil etmi§tir. Onu da Revh ibn Abdillmu'min ve 
Muhammed ibn Mutevekkil rivayet etmi§tir. 

i) Ebu Muhammed Ya'kub ibn ishak el-Hadremi (ol. 205) : Ebu 
Munzir Sellam ibn Siileyman'dan k1raet ilmini ogrenmi§tir. Ya'kub'
dan rivayet eden me§hur ki§iler Ebu'l- Hasan Revh ibn Abd'iil- Mu'
min (ol. 234) ile Ebu Abdullah Muhammed ibn el-Mutevekkil (Ruveys 
diye maruftur. ol. 238) 'dir. 

j) Ebu Muhammed Halef ibn Hi§am ibn Sale (ol. 229) : imam 
As1m'dan ogrenim gormu§ olan muhtelif ki§ilerden k1raet ilmini tah
sil etmi§tir. Onun unlu ravileri Ebu Ya'kub ishak ibn ibrahim ibn 
Osman el-Verrak (ol. 286) ile Ebu'l- Hasan idris ibn Abd'el- Kerim 
el-Hattat (ol. 292) gibi unlu ki§iler vard1r. Bu on imamm di§mda on
birinci olarak Hasan el-Basri (ol. 110), Muhammed ibn Abdurrahman 

(1) Bkz. Tabakat el-Kurra, I, 110, 541. 
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ibn Muhaysm (61. 123), Yahya ibn Miibarek ibn Mugire el-Yezidi (ot 
202) ve Muhamm~d ibn Ahmed ibn ibrahim ibn Yusuf el-~enbuzi 
(ol. 388) gibi iinlii dort k1raet imam1 ile birlikte k1raet imamlarmm 
say1s1 ondorde balig olmaktad1r. 

K1raet-i a§ere diye bilinen bu on kurranm k1raetinde giiniimiizde 
yaygm olam sadece Ebu Ammar, Nafi' ve As1m'm k1raetleridir. Qok az 
kullamlan Ebu Ammar'm k1raeti Sudan'da, Nafi'nin k1raeti ise M1s1r 
di§mdaki Ku~ey Afrikalmn 'tiimiinde yayilmi§tlr. Ancak yeryiiziindeki 
miisliimanlarm ekseriyeti imam As1m'm k1raetini benimserler. Bugiin 
elimizde bulunan mushaflar As1m'm Hafs rivayetiyle gelen k1raetine 
gore tanzim edilmi§tir. Ancak zikrettigimiz gibi daha ~ok As1m'm kl
raeti yaygmdlr. 1 

, K1raet ilmi konusunda islam diinyasmda ta ba§mdan beri biiyiik 
bir titizlik goze ~arpmaktad1r. Nitekim bu konuda yazllmi§ olan eser
lere bakt1g1m1zda miisliimanlarm bu konuya ne kadar onem verdikleri 
goriiliir. Bir k1sm1 giiniimuze kadar ula§abilmi§ olan bu eserler arasm
da Abdullah ibn Amir el-Yahsu, ihtilaf Mesahif e§-~am ve'l- Hicaz . 
ve'l- irak; Kisai, ihtilaf Ehli'l- Medine ve ehli'l- Kufe ve ehli'l- Basra; 
el-Ferra ihtilaf ehli'l- Kufe ve ehli'l- Basra ve ehli'l- ~am; Hallaf ibn. 
Hi§am, ihtilaf el-Mesahif, Medaini, ihtilaf1'l- Camii'l- K1raat; Ebu Ha- · 
tim ihtilat el-Mesahif; Muhammed ibn isa el-isfahani, Kitab el-M~
sahif ve'l- heca gibi eserler temel eserler olarak zikredilebilir. Ancak . 
k1raet hakkmda ba§hba§ma eser yazan muhtelif islam alimleri de bu
lunmaktadir. Ozellikle Ebu Amr Osman el-Dani, el-Te'sir, Cami'iil
Beyan adh eserleriyle, ~at1bi'nin ve ibn'iil - Cezari'nin eserlerini zikret
mek gerekir. ibn'iil - Cezeri'nin el-Ne§r fi K1raat'il- A§r adh -kitab1 bu 
hususta ~ok degerli bir kaynaktlr. Aynca Abdiilvehhab Hamuda'Rm 
el-K1raat ve'l- Lehcat adh eseri bu konuda yap1lm1§ ~ah§malara ornek 
te§kil edecek nitelige sahiptir.2 

Miisliimanlann Kur'an'm korunmas1 ve ogrenilmesi konusundaki 
titizliklerinin ne dereceye balig oldugunu bu ~ah§malar gostermekte
dir. Mukaddes kitaplar i~erisinde bu derece saglam kaynaklara daya
narak giiniimiize kadar intikal etmi§ bir ba§ka eser daha gosterilemez. 
Ozellikle ilahi men§e'li olan Tevrat'm muhtelif as1rlarda degi§ik ki§i
lerin kaleminden ~1ktlg1 gibi incil'in de bir zamanlar yiiziin iizerinde 

(1) Bkz. Tabakat el-Kurra, I , 120- 541; Zerkani, Menahil el-irfan, I , 405- 410; t. Cer
raho~lu, Tefsir UsUlii, s. 108.;.. Mehmed Sofuo~lu, Tefsir Usiilii; ismail Karacam, Kt
raet-i Seb'a, I, s. 

(2) Bu hususta daha geni§ bilgi icin bkz. Abdiilvehhab, Hfunt1da el-K1raat ve'l- Lehcat. 
35 - 69. 
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ntishalan bulundugu, ancak konsiillerin toplantlSl neticesinde dort ra
kaml iizerinde ittifak edildigi ve her bir incil'in birc;ok boliimiiniin 
birbirini tutmad1g1, ayn kalemlerden c;Iktigi ic;in ayn §ahlslann ad1yla 
amld1g1 da gayet iyi bilinen tarihi bir gerc;ektir. 1 

(1) Bu konuda daha geni~ bilgi i~in yukarda ge~mi§ olan .Kur' an . ve Kitab-1 Mukaddes 
boliirniine bakmlZ. 



B) KUR1AN METODOLOJiSi 

I --: Tefsir Usulii 

a) Tefsir : ,. 

Tefsir kelimesi, fesere ..,r-J ) veya taklib metoduyla sefere 

~. ) koklerinden gelmektedir. Fesere kelimesi lugatta hastahg1 

te§his i~in doktorun bakml§ oldugu az suya denir. (Lisan'el- Arab, V, 
55; Tac'el - Arus, III, 470). 

Aynca fesere kelimesi a~1klamak, ke§fetmek, izhar etmek, uzeri 
kapah bir §eyi a~mak gibi anlamlara da gelir. Nitekim butun bu hu
susu Kamus mutercimi As1m Efendi §Oylece turk~tele§tirir : «el-Fesr, 
kesr vezninde orttilu nesneyi ke§f-u ayan eylemek manasmad1r... Ve 
tabib illete istidlal i~tin hastamn karurede bevline bakmak manasma 
isti'mal olunur. Tefsir tef'il vezninde fesr gibi pu§ide ve mestur nes
neyi ru§en ve ayan eylemek manasmad1r. Ve miifessirin . orfiinde tef
sir; imam Sa'leb kavli iizere te'vil ile muradiftir. Ve ind el-gayr tefsir, 
lafz-1 mii§kilden mana-yi muradl ke§f ve beyan, te'vil, iki muhtemel 
olan manamn birini, zahir-i kelama mutablk olan manaya red eyle
mekten ibarettir.ll (Kamus Tercumesi, II, 606). 

Sefere kelimesi ise degi§ik anlamlarmm yam s1ra, kapall bir §eyi 
ac;1p aydmlatmak manasma da kullamhr. (Tac el-Arus, III, 270; Lisan 
el-Arab, IV, 369). Bu kelimeyi mutercim As1m Efendi ise §6yle tiirk
~ele§tirir : <<Sefr, sin'in fethi ve fa'nm siikunuyla siipiirmek manasi
nadlr. .. Muelli'fin Besair'de beyamna gore sefr maddesi bir nesnede 
g1ta ve stareyi ke§feylemek manasma mevzu'dur ve a'yana mahsus
tur. Ve isfar ki if'al bab1rtdand1r, Ievne muhtastir ve maaniyi saire 
hirer miinasebetle anlardan miiteferri'dir. Sefr bir nesneyi bir §eyin 
yiiziinden s1ymp yahut kaldmp ac;mak manasmad1r.n (Kamus Tercii
mesi, II, 396). Sefere ve fesere koklerinden gelen her iki kelime arap 
dtJinin takltb kurallanna uygun olarak tef'il - babma donii§tiigiinde 
---aralarmda nuans farkl olsa da- · genellikle eski felsefi ve ilmi eser-
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lerin a~1klamp izah edilmesi anh~tmma kullamhr. (islam Ansiklopedisi, 
Tefsir maddesi). Ancak her iki kelime arasmdaki nuans tefsir keli
mesinde birle§mi§ gibi gorunmektedir. Nitekim Emin el-Huri §oyJe 
der : «Fesere ve sefere her ikisi de ke§f manasmad1r. Sefr kelimesinde 
zahiri, maddi bir ke§if, fesr kelimesinde ise manevi bir ke§if goruruz. 
Ve bunlardan tef'il bab1 ise manay1 ke§if ve izhar ~emektir. >> (Nak
leden, i. Cerrahoglu, Tefsir Usulu, 210) . 

Istllah olarak tefsir; mii§kiil olan laf1zdan murad olan manay1 
ke§f etmektir. (Lisan el-Arap, V, 55; Tac el-Arus, III, 470). Tefsir keli
mesi islam bilginlerinin orfiinde Kur'an-1 Kerim'in degi§ik anlamla
nm a~1klamak ve Kur'an'daki garib ve mii§kiil laf1zlardan neyin kas
tedildigini a~1klamak anlamma kullamhrsa da bu anlam yalmz Kur'an 
i~in degil diger butun ilmi eserlerdeki a~1klamalar i~indir . 

b) Te'vil : 

Te'vil kelimesi, evele ( JJI ) kokunden gelmektedir ve geri 

donme anlammdad1r. (Tac el-Arus, VII, 215; Lisan el-Arab, IX, 32) . 
Te'vil kelimesi ise a~1klamak beyan etmek anlamlanna gelir. Nitekim _ 
mutercim As1m bu kelimeyi §oyle a~1klamaktad1r : «Evl ve meal; rucu' 
eylemek manasmad1r... Bir nesne pek koyulamp galiz olma manas1-
nad1r ... Ve bir nesneden geriye donmek manasmad1r. Vali olup hu
kumet eylemek manasmad1r ... Ve devabb ve meva§iyi husnu ta
kayyud ve timar ile islah eylemek manasmad1r. .. Te'vil ise tef'il 
vezninde bir nesneyi bir nesneye red ve irca' eylemek manasma
dlr. .. Merci-i kelam1 tedebbur ve teharri ve takdir ile tefsir eyle
mekten ibarettir .. . Te'vil rucu' manasma olan evl'den me'huzdur. Pes 
ind el-mufessirin bir ayetin manasm1 bir nesneye irca' ile beyan ey
lemekten ibarettir ve baz1lan evvel lafzmdan me'huzdur dediler. Buna 
gore te'vil, kelam1 evveline, sarf ve irca' eylemekten ibaret olur. Ve 
bazllan hukum ve siyaset mana.sma olan eyaletten me'huzdur, dediler. 
Buna gore te'vil, muevvil olan kimesne zihn ve fikreti s1rr-1 kelamm 
tetebbuuna taslit eylemekten ibarettir ki, kelimeden maksud olan 
mana zahir ve murad-1 mutekellim ayan ola. Pes tefsir ile te'vil bey
ninde fark olur. Tefsir; nuzul-u ayetin sebebinden bahs ve min hay
su'l - JUga mevz1-1 kelamm beyamna muteallik maddeye muba§eretten 
ibarettir. Ve te'vil esrar-1 ayah ve estar-1 kelimat1 tefehhus ve vahid-i 
ihtimalat-1 ayatl ta'yin eylemekten ibarettir ki vucuh-u muhtelifeye 
muhtemel alan ayette olur. » (Kamus Tercumesi, III, 1159 -1161). 

~u halde 1stllahi olarak te'vil ; zahiri mutab1k olan iki ihtimalden 
birini reddetmektir. Sa'lebi : «Te'vili (ayetin) .on ve arkasma muva
flk oldugu muhtemel manalardan birine sarf1d1r. )) (Ke§f el-Beyan, IX) 
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diye ta'rif ederken, ~erka§i : «Te'vil, (ayetin) muhtemel oldugu mana
lardan birine irca1d1r.>> (el-Burhan, II, 148) der. 

Tefsir ve te'vil kelimelerinin eski kullamh§ §ekilleri hakkmda ye
terli bilgiye sahip degiliz. Ancak islam'm ilk donemlerinde tefsir keli
mesinin Kur'an ve hadis ilimlerinin a~Iklanmasmda kullamldigi bilin
mektedir. Bilahare islam dunyasma degi§ik ilimler girince sadece Kur'
an'm .ayetlerini a~Iklama Ve yorumlama konusunda te'vil tabiri kulla
Uilffil§tlr. Baz1 tefsir usulu bilginlerine gore her iki kelime aym an
lama gelirse de, ger~ekte aym anlama gelmez. Rag1p, tefsir ile te'vili 
§oyle ayud eder : «Tefsir te'vilden daha umumidir. Tefsir ~ogu kez la
fizlarda, te'vil ise anlamlarda kullamhr. Sozgetimi rii'yanm te'vili boy
ledir. Te'vil ~ogunlukla ilahiyat kitaplarmda kullamhrken, tefsir hem 
ilahiyat kitaplannda hem de diger kitaplarda kullamlmi§tlr.n (Bkz., 
Terminoloji bolumunun tefsir ve te'vil kelimeleri). 

c) Terciime : 

Rubai bir kelime olan terciime, terceme -fiilindendir. Cevheri'ye 

gore tercume kelimesi receme ( ~ J ) kelimesinden yani stilas1 bir · 

fiilden gelmektedir. (Cevheri, S1hah, V, 1928). Genellikle : «Bir sozu 
bir dilden ba§ka bir dile ~evirmek anlamma gelen tercume kelimesinin 
daha geni§ manalan bulunmaktad1r. Nitekim "terceme" bir baba isim 
koymak anlamma geldigi gibi, bir kimsenin hayatm1 anlatmasma da 
1tlak olunur. Sozu; kendisine ula§mayan ki§iye teblig etmek ve bir §eyi 
soylendigi dilde tefsir etmek, bir §eyi kendi dilinden ba§ka bir dile 
tefsir edip a~Iklamak ve bir sozu bir dilden ba§ka bir dile aktarmak 
anlamlarma gelir. Bu sozu nakleden ki§iye ise tercuman ad1 verilir.» 
(Zerkani, Menahil el-irfan, II, 6; el-Tefsir ve'l- Mufessirun, I, 23; !. 
Cerrahoglu, Tefsir Usulu, 212). Bu kelimeyi mutercim As1m Efendi 
§oyle a~1klar : «Terceme, dahrece vezninde; bir lisam, aher ile tefsir 
ve beyan eylemek manasmad1r. Terceman veya tercuman ise §ol ada
rna denur ki bir 1Ugat1, aher IUgatla tefsir ve beyan eyleye.» (Kamus 
Tercumesi, IV, 198). Bu kelime arap~a aslmda terceme oldugu halde 
dilimize galat-1 me§hllr olarak tercume §eklinde ge~mi§tir. Bu yuzden 
biz de kelimeyi dilimizde kullamlan §ekliyle kullanmay1 - galat olsa 
da-- uygun goruyoruz. _(Bkz. ~emsettin Sami, Kamus-i Turki, 395). 

Tercume kelimesinin lStllahtaki anlaffil ise : «Bir kelamm mana
sml diger bir lisanda dengi bir ta'bir ile aynen ifade etmektir. Terceme 
aslm manasma tamamen mutab1k olmak i~in sarahette, delalette, ic
malde, tafsilde, umumda, hususta, ltlakta, taklitte, kuvvette, isabette, 
husnu edada, uslub-u beyanda, has1h ilimde, san'atta as1Idaki ifadeye 
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e§it olmak iktiza eder, yoksa tam bir terceme degil eksik bir anlatl§ 
olmu§ olur. Halbuki muhtelif lisanlar beyninde husus-u mti§tereke ne 
kadar c;;ok olursa olsun, her birini digerinden ay1ran birc;;ok hususiyet
ler de vard1r. pnun ic;;in lisani hususiyeti olmay1p Slrf ak1l ve mantlga 
hitaben yaztlan kuru ve fermi eserlerin ilmi kabiliyeti terakki etmi§ 
alan lisanlara hakk1yle tercemesi kabil oldugunda soz yoksa da, hem 
akla hem kalbe, yahut yalmz zevk ve hissiyata hitab eden ve lisan 
noktasmdan edebi k1ymeti ve san'at zevkine haiz bulunan canh ve 
bedii eserlerin tercemelerinde muvaffakiyet gortildugu nadirdir.» (M. 
Hamdi Yaz1r, Hak Dini Kur'an Dili, I, 9). 

Lugat ve terminolojik anlamma baklldtgmda iki tur tercumeden 
soz etmek mumkundur: 

a) Harfi veya lafzi tercume : Cumlenin nazmmda ve duzeninde 
aslma benzemesi hedef alman veya bir ba§ka deyimle ((muradifinin>) 
yerine konmaya benzeyen tercumedir. (i. Cerrahoglu, Tefsir Usulu, 
213) . Harfi veya lafzi tercumeyi yapan ki§i tercume edecegi metnin 
her kelimesini; teker teker muhtelif anlamlan yonunden ele ahr ve 
bunu aymyla kar§Ilayabilecek alan tercume edebilecegi dildeki sozleri 
gozden gec;;iriF ve neticede onu, en uygun kelimelerle aktarmaya c;;ah
§lr ki bu takdirde tercume edilen dilde istenen anlam yeterince veri
lemez, verilse de uslub ak1C1hgi ortadan kalkar. 

b) Ma'nevi veya tefsiri tercume : Cumlenin dtizeninde ve tanzi
minde aslma benzeme'si -gozetilmeyen tercumedir. Bu tercumede as1l 
hedef eserin ana dilindeki metinde kastettigi maksadm ve anlamm 
c;;evirilen dilde gayet guzel ve ak1c1 bir §ekilde ifade edilmesidir. Mti
tercim, eserin ana dilindeki manay1 korumak ve ana bagh kalmak 
kayd1yla, c;;evirdigi dilde aym anlam1 ifade edecek fakat oldugu gibi 
kelimenin tercumesi olmayan bir c;;eviriyle kar§Ilar. Bu tercume her 
ne kadar aslm butun maksad1m harfi harfine aktarmazsa da eserin 
akiCihgmi Ve ~evirilen dildeki kullamh§llll saglayacagmdan manayi 
rahathkla ve okuyanlan b1ktirmadan aktanr. Bir tercumede bulun
masi gereken baz1 ozellikler vard1r. ister harfi tercume olsun, ister 
tefsiri tercume olsun bir tercumede mutlaka §U hususlann bulunmas1 
gerekir: 

a) Muterci~ her iki dilin uslub ozelliklerini gayet iyi bilmelidir. 
b) Mutercim, kelimenin ana dilindeki manas1yla c;;evirdigi dilde 

kullandigi kelimenin manasml bilmelidir. . 
c) Mutercim, ana dilindeki manay1 ve maksatlan son derece gu

venilir bic;;imde diger dile aktarmah ve bu manaya uymaya dikkat et
melidir. 
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d) Tercume ashm gerektirmiyecek ve aslm yerine ge~ebilecek 

§ekilde asia uygun olmahd1r. 
Aynca lafzi tercumede dikkat edilmesi gereken baz1 husiislar bu

lunmaktadir. Buna gore lafzi tercumede her iki dilde maksad1 kar§I
layacak kelimelerin bulunmas1 gereklidir. Ancak boylece ana dildeki 
kelime ~evrilen dildeki benzeriyle uygun olabilir. Aynca her iki dilin 
gramer ozelligine vaklf olmak ve bir dildeki gramer farkhhgml di~er 
dilde de kar§Ilamak icabeder. Bunun i~in ortak dil yap1sma sahip ol
mayan dillerde birbirine tercume son derece zordur. Ozellikle diller
den birisi -arap~a gibi- son derece geni§ ise, bunu aym geni§likte 
olmayan bir ba§ka dile aktarmada elbetteki buyuk zorlukla~la kar§I
la§Ilacaktlr. Nitekim arap~adan turk~eye yapllan tercumelerde bu zor
luklar mii§ahade edilmektedir. Ve yine bu sebepledir ki, islam dunya
smm ortak ibadet dili alan arap~a ile indirilmi§ alan Kur'an ayetle
rinin ba§ka dillere aymyla aktanlmas1 imkans1Zd1r. :au aktarma es
rtasmda buyuk ~apta anlam ve usliib degi§ikligi ortaya c;Ikmaktadir. 
Bunu telati etmek i~in ne kadar ~ah§Ihrsa ~ah§Ilsm, verimli bir sonuv 
elde edilecegini sanm1yoruz. Bu sebepten ibadetin ancak kendi diliyle 
yapilacagi gerc;egini bir kerre daha tekrarhyoruz. 

- ~ I Akif merhiimun ifadesiyle; ((bir lisan ki bir kelimesi, bir si6 as1, 
birden hem zat, hem zaman, hem mekan ifade eder, ba§ka bir lisana 
bunun tercumesi kolay m1 olur? 0 lisan bunu hakk1yla nas11 ifade 
eder?» 1 

Tefsir ile tercume arasmdaki farklar : Gerek lafzi, gerekse tefsiri 
tercume olsun, tercume tefsirden farkhd1r. Tefsir ile tercume arasm
daki farklan §oylece s1ralayabiliriz : 

a) Tercume butunu itibariyle ba§hba§ma bir huviyet arzeder. 
tercumede maksat tercume edilen metnin, aslm yerine ge~mesidir. 

Tefsir ise boyle degildir. Tefsir daima as1l ile baglant1 halindedir. Ba§
langicmdan sonuna kadar tefsirde as1l ile irtibat1 kesmek imkans1zd1r. 
Halbuki tercumede ash arattirmayacak §ekilde ve asia uygun bir nakil 
yap1Imaktad1r. 

b) Tercumede soz di§I ve asla uymayan a~Iklamalar yap1Imaz, 
ama aslm di§mda ve konu di§I izahlar _yap1Iabilir. c;unku tercume asia 
uygun ve asim aym olmas1 bir arac1hk borcudur. Hatta as1lda bir yan
h§ varsa tercumede de aym yanh§m aktanlmasma dikkat edilir. Sa
dece o yanh§m diizeltilmi§ §ekli not halinde verilir. Tefsirde ise durum 
tamamen farkhd1r. Tefsirde maksat, ash aymyla aktarma olmay1p 

(1 ) E~ref Edib, Mehmed Akif, HayatJ, Eserleri , I , 199. 
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a~Iklama oldugundan konunun bazan miiellifin kanaat1 dt§mda onu 
aydmlat1c1 ve geni§letici izahlarla a~Iklanmas1 gerekebilir. Bunun i~in 
tefsirde hemen hemen biitiin ilim §ubelerinin veriierinden faydalamhr 
ve zaman zaman onlarm yorumlarma yer verilir. Terciimede ise bOyle 
hir §eye ba§vurulamaz. 

c) Orf bak1rmndan da terciime tefsirden farkhdu. Terciime aslm 
bi.itiin mana ve maksatlanm kor.uma anlammt ta§tr. Bu en azmdan 
muellife kar§l bir vefa borcudur. Tefsir ise, bOyle degildir. Tefsirde ge
rek ozet halinde, gerekse geni§ a~Iklamalara giri§ilebilir. 

Miitercim; naklettigi mana ve maksatlarm muellif tarafmdan kas
tedilmi§ olduguna emin olur ve oylece ifadeyi nakleder. Binaenaleyh 
miitercim, muellifin kanaatlerini zann-1 galib ile bilmek ve bunu diger 
dile aktarmak zorundad1r. Mufessirin durumu ise farkhd1r. Mufessir 
kimi zaman muellifin kanaatini oldugu gibi, kimi zaman da kendi ka
naatini kan§tlrarak, olmas1 gerektigi gibi ifade eder. Muhtelif ihtimal
leri belirterek kendi kanaatini de neticede serdeder. Binaenaleyh tef
sir ile tercume birbirinden tamamen farkh §eyler<;lir. 

Dilimizde kullamlan bir de meal kelimesi bulunmaktad1r. Te'vilin 

koki.i olan evl ( J J l ) fiilinden aym anlam1 ifade i~in kullamlan 

mimli bir mastard1r. Meal bir §eyin varacag1 yer ve gaye anlamma 
mekan ismi de olur. Bu takdirde te'vilin ozu ve neticesi anlarmna 
gelir. Orf bak1mmdan meal bir kelimenin anlamm1 her bak1mdan de
'gil de, biraz eksigiyle ifade etmek demektir. Bunun i~in Kur'an ter-. 
ciime edenlerin bir ~ogu tercume ta'biri yerine, meal deyimini kullan
mayl tercih etmi§lerdir. (Daha geni§ bilgi i~in bakm1z, .Zerkani, Me
nahil el-irfan, II, 3- 4; el-Tefsir ve'l- Mufessirun, I, 23; Muhammed 
Haseneyn Mahluf, el-Medhal, 41; Zerke§i, el-Burhan, II, 149 ve devamt; 
Subhi el-Salih, Mebadiu fi Ulum il-Kur'an; i. Cerrahoglu, Tefsir Usu
lu, 205- 215; M. Sofuoglu; Tefsire Giri§, 239- 248) . 

1 - Kur'an-1 Kerim'in Terciimeleri : 

Kur'an-1 Kerim'in nuzuli.inden itibaren islam dunyasmm geli§
mesine kadar olan donemde, kurulu§ devresi olmas1 sebebiyle muslu
manlar, Arap olmayan kavimlerden ~ok Arap olan kavimleri muha
tab ald1klan i~in asr-1 saadette Kur'an'm ba§ka dillere aktanld1gm1 
gormuyoruz. Hz. Peygamberin hayatmm son gunlerine dogru Arap 
Yanmadasmm biiyuk bir k1sm1 miisliimanhg1 kabul ettiginden pey
gamber devrinde Kur'an-1 Kerim sadece Arap kavimlerine hitab edici 
dnrumunu korumu§tur. Her ne kadar Hz. Peygamber baz1 milletlere 
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-iran, Bizans ve Habe§istan imparatorlan gibi- mektuplar gonder
mi§ ise de bunlar, sadece islam'm tevhid inanc1m teblig mahiyetinde
dir. Hz. Peygamberden sonra Hulefa-i Ra§idin devrinde islam devleti 
~ok geni§lediginden ve ozellikle Arap olmayan kavimler islamiyeti ka~ 
bul ettiklerinden Kur'an'm buyruklanmn onlara iletilmesi zarureti 
dogdu. i§te bu donemde az da olsa Kur'an'1 tercume faaliyetlerine 
rasthyoruz. Nitekim, Selman el-Farisi'nin Fatiha suresini fars~aya ~e
verdigil aynca hicri 127 y1lmda Kur'an'm Berberice'ye terctime edildi
gF kaynaklarda zikredilmektedir. Cahiz'in ifadesine gore, Musa ibn 
Seyyar el-Esvari ogrencilerine Kur'an-1 Kerim'i hem arap~a, hem de 
fars~a tefsir edermi§.3 Yine Btiztirk ibn §ehriyar'm ifadesine gore u~un
cii asrm sonlarmda Kur'an-1 Kerim Hint dillerine ~evrilmi§tir. 4 Dor
diincii asnn ortalarmda Samanogullan devrinde bir heyet Kur'an-1 
Kerim'i hem fars~aya, hem de tiirk~eye aktarm1§tlr. Ancak ozellikle 
be§inci ve altmc1 hicri as1rda isferaini (ol. 471) ve Zahidi (ol. 519) 
gibi zevatm yaptlklan terciimeler giiniimiize kadar ula§mi§tlr.5 Hatta 
bu donemlerde Kur'an'dan baz1 bOliimlerin Suryanca'ya aktanldlg1 da 
kaydedilen rivayetler arasmdadir. (M. Hamidullah, Kur'an-1 Kerim 
Tarihi). 

Kur'an'm ilk latince ~evirisinin Robertus Ketenensis ile Dalmac;
ya'h Hermannus tarafmdan yaplld1g1 belirtilir. Bu terciime 1143 YI
lmda yapilml§Sa da, ancak 1543 yllmda Luther'in tavsiyesi uzerine . 
Theodor aynca Dibliender tarafmdan yaYJnlanmi§tlr. 1643 YJllannda 
Silezyah rahip Dominucus tefsirli bir latince Kur'an terciimesi hazir
lam1§Sa da bu eser basilmami§tlr. Nihayet 1689 yllmda tefsirli ve ten
kidli latince Kur'an ~evirisi Ludovicus Maracuius tarafmdan yapll
ml§tir. Bunun latince terciimelerin en iyisi oldugunu soyleyenler var
dlr. 

Kur'an-1 Kerim'in ilk olarak Frans1zca'ya ~evirili§i 1647 YJlmda A. 
De Ryer tarafmdan yap1lm1§t1r. Bilahare M. Savary, B. Kas1miriski, 
R. Blacheere ve E. Montet gibi iinlii ki§iler tarafmdan· terciime edil
mi§tir. Bunlarm d1§mda frans1zcada otuza yakm ~eviri bulunmakta
dir. Nihayet miisliiman as1lh baz1 miiellifler de Kur'an'I Frans1zca'ya 
<;evirmi§lerdir ki bunlarm i~erisinde M. Hamidullan'm «Le Saint Co
ran>> adh terciimesi en muteber olarak kabul edilir. 

(1) Beyhaki, Siinen el-Kiibra, VIII, 3; Mes'udi, el-Tenbih ve'l .t~raf, 283. 
(2) Guidi, Muhadarat Co~rafiyye, 66. 
(3) Cahiz, el-Beyan ve'l- Tebyin, I, 139. 
(4) Muhammed Hamidullah, Kur'an Tarihi. 
(5) Story persian Literature. 
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ingilizce Kur'an tercumeleri : G. Sale, J. M. Rodwellb, F. H. Pal
mer, A. J . Arbery gibi §ah1slarm yan1s1ra bir~ok musluman muellif 
tarafmdan Kur'an tercumesi yapilmi§tir. ingilizce Kur'an terciimele
rinin say1s1 elliye yakmd1r. 

. K1sacas1, Kur'an-1 Kerim'in Frans1zca'da 31, Almanca'da 43, ln
gilizce'de 51, ispanyolca'da 15, Hollanda dilinde 7, Macarca'da 6, ital
yanca'da 10, Latince'de 36, Portekizce'de 8, Rus"a'da 11, S1rp- Hirvat
~a'da 7, 1sve~ dilinde 6 degi§ik ~evirisi vard1r. (Daha genii} bilgi i~in 
bak1mz; Muhammed Hamidullah, Kur'an Tarihi). 

2 - Kur'an-1 Kerim'in Tiirk~e Meruleri : 

Turk~e Kur'an tercumeleri yazma ve basma olarak iki klsimdir. 
Yazma nushalann ba§llcalan §unlardir: 

1 - Cevahir'iil- Asdaf : (IX. H. XV. Miladi asnn ilk yans1). 
2 - Terceme-i Tefsiri Ebi'l - Leys el-Semerkandi : · (IX. H. XV. M. 

asrm ba§lan). 
3 - Satir-arasi terciimeli Kur'anlar : (827- 1423, 864-1559, IX

XV. As1r, 909- 1503, 982 - 1574, 990 - 1582, 1049 - 1639). 

4 - el-Mevahib el-Aliye Tefsirinin turk"e tercemesi : (981 H. 
1573 M. Unive~~ite Kutuphanesi Turk"e yazmalar k1sm1 no: 1195. Fars
~a ashm telif eden : Huseyin ibn Aliyy'iil - Ka§ifi, 900 H. Fars~adan 
Turk"eye ~eviren : Ebi'l- Fadl Muhammed ibn idris el-Bidlisi, 982 H.) 

5 - Zubedi Asar'il Mevahib ve'l- Envar : (1096 H. - 1684 M. Ter
ceme eden : Ahmed Salih ibn Abdullah). 

6 - Tefsir-i T1byan : (Veliyyuddin no: 129, 1110 H. - 1698 M. 
Aymtaph Muhammed el-Debbagi). 

Matbtl Tiirk~e Kur'an Terciime ve Tefsirleri : 

7 - Tefsir-i T1byan : (1257 H. - 1841 M. Bulak, 1290; Ist. 1317, 
ist. Tercume tarihi : 1110 H. Aymtaph Muhammed el-Debbagi). 

8 - Tefsir'ul- Mevahib, Tercemet'iil- Mevahib : (1246 H. Farisi 
ashm te'lif eden : Huseyin ibn Aliyy'iil - Ka§ifi ( el-Vaiz) 900 H. Turk
~eye terceme eden : Ferruh ismail Efendi, 1246 H. Muhtelif tab'1 ta
rihleri : 1282, 1296, 1317, 1323 H.). 

9 - Zubedi - Asar'il - Mevahib ve'l - Envar : (Telif tarihi : 1096 H. 
1684 M. 1875 M. R1za Efendi Matbaas1, muellifi : Ahmed Salih ibn Ab
dullah). 

10 - el-Tefsir'iil- Cemali Ale't- Tenzil'il- Celali : (1294 H. - 1877 
M. M1s1r Bulak Matbaas1, 4 cilt. Fars~adan terceme eden : Mevlana 
Muhammed Hayrettin Hindi. Arap~adan Fars~aya terceme eden : f}ah 
Veliyyullah). 
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11 - Tefsir-i Nu'man : (1911 Kazan birinci tab'1, 1958 Helsinki, 
Finlandiya. Miiellifi : Molla Nu'man ibn Emir ibn Osman). 

12 - Hiilasat'iil- Beyan fi Tefsir'iil- Kur'an : (1339 - 1341 H. 1 
1920- 1922 M. ~ehzadeba§l Evkat-1 islamiye Matbaas1, Mehmed Vehbi 
Konya mebus-u sab1k1, Umuru ~er'iye ve Evkaf Vekili, 15 cilt). 

13 - Nur'iil - Beyan : (2 cilt, 1340 H. - 1921 M. istanbul, Matbaa-i 
Amire ibrahim Hilmi Kiitiiphanesi). 

14 - Kur'an-1 Kerim Terciimesi : (1925, Cihan Kiitiiphanesi, 
Miitercim ve tab'i : Cemil Sait) . 

15 - Tiirk~e Kur'an-1 Kerim Terciimesi : ( 1344 H. - 1926 M. ist. 
Maarif Matbaas1, ibrahim Hilmi Kiitiiphanesi, 1 cilt). 

16 - Tiirk~e Kur'an-1 Kerim : (1926, ist. Maarif Kiitiiphanesi, 
Eser : Siileyman Tevfik, ders vekili Halis Efendi, Meclis-i MaArif azi.
smdan : Hac1 Zihni Efendi. Miiellefat1 ~er'iye azasmdan : Aydoslu 
Tevfik Efendi. Meclis-i Maarif azasmdan : Faiz Efendi. Merhumlardan 
mute§ekkil Komisyon-u Mahsus tarafmdan 1323 H. senesinde tedkik 
ve takdir edilen (Tefsir'iil- Beyan) isimli tefsirden miilahhasd1r). 

17 - Me'ani-i Kur'an-1 Kerim : (1343 H.- 1927 M. ibrahim Hilmi 
Kiituphanesi, ist. Terciime eden : izmirli ismail Hakk1, 2 cilt). 

18 - Tiirk~eli Kur'an-1 Kerim : (1927 ist. Ahmed Kamil Mat
baasi, Maarif Kiitiiphanesi. Ahmed Cevdet Pa§a'run bir lahikasm1 havi 
olup bir heyet tarafmdan haz1rlanmi§tlr). 

19 - Kur'an-1 Kerim Terciim~i : (Tiirk~e Mushaf-1 ~erif..: 1927 
1st. Siihulet Kutiiphanesi). 

20 - Tiirk~e Kur'an-1 Kerim Terciimesi : (~erh ve izahh. 1932, 
ist. Hilmi Kiitiiphanesi. Dar'iil- Fiinun ilahiyat Fakiiltesi Reisi ve is
lam Felsefesi ve F1k1h Tarihi Miiderrisi izmirli ismail Hakk1). 

Latin Harfleriyle (Matbu) Tiirk~e Kur'an Terciime ve Tefsirleri : 
21 - Tanr1 Buyrugu (Kur'an-1 Kerim Terceme ve Tefsiri) : Orner 

R1za Dogrul, 1934, ist., Muallim Ahmet Halit Kitabevi. ikinci bask1 1947. 
22 - Hak Dini, Kur'an Dili (Yeni Mealli Tiirk~e Tefsir) : Yazan : 

Dersiamdan «Elmallh)) Muhammed Hamdi Yaz1r, 1935-1938 ist. Diya
net i§leri Reisligi Ne§riyatmdan 8 cilt eser ve 1 cilt Fihrist. · 

23 - Kur'an-1 Kerim'in Mevzulara Gore Tasnifli - ~erhli Tiirk~e

si : Tasnif eden : Orner Fevzi Mardin, ilahiyat Yaymlan, 19. Acun · Ba
s1mevi, ist. 1950. 

24 - Kur'an-1 Hakim ve Meal-i Kerim : Terciime eden : Hasan 
Basri <;antay, ismail Akgiin Matbaas1, ist. 1952. 

25 - Kur'an-1 Kerim ve Meali : 1955 M. - 1374 H. ist. Remzi Ki
tabevi, Haz1rlayan : Abdiilbaki Golpmarh, 2 cilt. 
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26 - islam'm Mukaddes Kitab1 : Kur'an-1 Kerim Tiirk<;e Tercii
me ve Tefsiri : ~955 ist. Tan Ne~riyat Servisi, Tercfune eden : Hac1 Mu
rat, 1 cilt. 

27 - Kur'an-1 Kerim Meali ve Tefsiri, T1byan Tefsiri : 1956 1st. 
Biitiin Kitabevi. Bugiinkii dile <;eviren, a<;1klayan : Siileyman Fahir; 
4 cilt. 

28 - Tiirk<;e Kur'an-1 Kerim : Nebioglu Yaymevi, ist. 1957, <;e
viren : Osman Nebioglu, 1 cilt. 

29 - KUR'AN : Y1ld1z Matbaac1hk ve Gazetecilik T.A.~. Ankara, 
1957, <;eviren :. ismail Hakkl Baltacwglu; 1 .cilt, 530 sahife. 

30 - KUR'AN : Arkm Yaymevi, 1957 . . 
31 - Kur'an-1 Kerim ve Meali : Mevakib Tetsiri : Biitiin Kitab~vi, 

ist. 1959, 1 cilt, 692 sahife. 
32 - Kur'an-1 Kerim ve Tiirk<;e Anlam1 (Meali) : <;evirenler : Dr. 

Hiiseyin Atay ve Dr. Ya~ar Kutluay, Diyanet i~leri B~k., Ankara, 1961, 
3 cilt. 

33 - KUR'AN : Okat ve Burhan Yaymevleri, ist. 1961. 
34 - Kutsal Kur'an (Tiirk<;e Meali) : Ak~am Gazetesi Ne~riyat1, 

ist. 1962, Terciime eden : Dr. Sadi Irmak, 1 cilt. 
35 - Kur'an-1 Kerim : Dogan Karde~ Mat~aac1hk Sanayii A.~. 

Matpaas1, istanbul 1962, Besim Atalay, 1 cilt. 
36 -Kur'an-1 Kerim''in Tiirk<;e Anl!i.m1 (Meali) : Milliyet Gazete- . 

sinin ozel ilAvesi, 1962 - 1963, 1 cilt, 490 sahife. 
37. - Kur'an-1 Kerim'in Tiirk<;e Mea.I-i Alisi ye Tefsiri : Bilmen 

Yaymevi, ist. 1962, ikinci cilt 1963, Haz1rlayan : Orner Nasuhi Bilmen. 
38 - Fi Zllal'il- Kur'an : Prof. Seyyid Kutub, <;evirenler : Bekir 

Karhga, i. Hakk1 ~engiiler, Emin Sara<;. (16 ciltten miite~ekkildir.) . 
d) Surelerin Ba§langi~lan 

(Fevatih el-Siiver) 
Kur'an-1 Kerim'de surelerin ba~lang1<;lan <;e~itlidir. Baz1 slireler 

Allah'a hamd u sena ile ba~larken diger baz1 sureler hece harfiyle veya 
nida edat1yla, yahut haber . ciimlesiyle veya yeminle veya ~artla veya 
soruyla ba§lar, ta'lil ve temenni gibi ifadelerle ba§hyan sureler de var
dtr. Bunlan Siiyuti, «el-itkan» adh eserinde on ayn ba§hk altmda top
lam1§t1r. S1ras1yla §Oylece nakleder: 

Surelerin ba§mda bazan basit harfler bazan da birle§ik harfler
den miireK:kep kelimelerin yer ald1gm1 soylemi§tik. el-Huruf el-Mu
katta'a ad1 verilen bu harflerin ifade ettikleri anlamlar ba§langicm
dan beri islam bilginlerinin ve yabanctlarm dikkatini <;ekmi§tir. Bir 
onceki bOliimde ikinci s1rada verilen harflerin hangi surenin ba~mda 
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yer ald)gmi gormfi§tu.k. Bu surelerden yirmiyedisi Mekke'de, ikisi ise 
Medine'de nazil olmu§tUr. (Medine'de nazil olan Bakara ve Al-i imran 
sureleridir.) Sfuelerin ba§mda yer alan bu harfler Arap alfabesinin 
farkh ondort harfinden mute§ekkildir. Bir k1sm1 tek, bir k1sm1 iki, bir 
klsrm tic;, bir klsm1 dort ve bir k1srm da be§. harften meydana gel
mektedir. Baz1 bilginler, harflerin alfabetik s1raya gore okunacagm1 
soylerken, bir k1sm1 ise bu harflerin isim olarak kabul edileceginden 
irab verilecegini soylerler. 

Bu alfabetik harflerin ba§hba§ma bir ayet olup olmad1g1 da tar
tl§ma konusudur. Ancak tercih edilen gorfi§; bunlann ayet olmay1p 
kendilerinden sonra gelen ayetlerin . bir oolumu olmas1d1r. Kufeliler 
ise, bU harflerin bir klSmlnl ayet, bir klSffilnl da ayetin parc;as1 Ola
rak kabul ederler. 

S\irelerin ba§mdaki bu alfabetik harflerin ne ifade ettigi hususu 
da ba§mdan bert tartl§llrm§tlr. Bir gruba g&e bu harfler Kur'an'm 
s1rnd1r. Allah bu konuda insanogluna bilgi vermemi§tir. Bu sebeple o 
harflerin anlamlan uzerinde durmak manas1zd1r. Hz. Ebubekir, Hz. 
Ali, ibn Abbas, ibn :Mes'ud ve Ebu Hakim ·gibi zevatm bu goru§te ol
dugu belirtilir. (Bkz. Tefsir el-Kurtubi, I, 154). 

Diger bir gruba gore Allah'm kitab1 insanlann anlamas1 ic;in gel
mi§tir. Binaenaleyh insanlann Kur'an'da anlam1yacag1 hie; bir §ey yok
tur. Kur'an, anla§Ilmak, peygamber de ac;1klamak uzere geldiginden 
ve bir sozu soylerken as1l maksadm meram1 ac;1klama oldugundan ha
reket ederek bu harflerin de birer anlam1 oldugunu one surmti§lerdir. 
Bunlardan bir klsmma gore; bu harfler surelerin ismidir, bir diger 
k1smma gore; bu harflerin her biri Allah'm isimlerinden ve Slfatlarm
dan birine delalet eder. Keza Allah'tan ba§ka kimselerin isimlerine de 
delalet ettigi iddialar arasmdad1r. Diger bir kamya gore bu harfler 
Allah'a yemin sadedinde varid olmu§tur. Bir diger gorfi§e gore, bu 
harfler alfabenin harfleri. olnias1 sebebiyle mti§riklerin dikkatlerini 
c;ekmek ic;in serdedilmi§tir. Bu harfler alfabenin normal birer harfi 
olup i'caz dolu Kur'an'm bu harflerle nazil oldugu halde mti§rik Arap
larm aym harfleri yanyana getirip Kur'an'a benzer bir ayet irad ede
mediklerine ve Kur'an'a nazire )l8.pamad1klanna i§aret etmektedir. 
Diger bir gruba gore bu harfler peygambere ve mti'minlere birer ten
bih ve ikazd1r. Hatta bu harflere c;e§itli mezhepler ve tarikatlar ken
dilerine gore yorumlar yapm1§lard1r. Ozellikle hurufilik adm1 verdigi
miz tarikatlar Kur'an'daki bu huruf-u mukattaa'dan istikbale matuf 
c;e§itli yorumlar c;1karmaya c;ah§ml§lardir. Nitekim Muhyiddin ibn el
A'rabi el-Ftituhat el-Mekkiye adh eserinde huruf-u mukattaa'mn 29 
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surenin ba§mda yer ald1glll1 ve bunlarm toplammm 78 oldugunu soy
leyerek imamn 70 §U kadar §U'be oldugunu ifade eden hadisle para
lellik kurar ve yorumunun imamn 70 §U'besi §eklinde oldugunu belir
tir. Keza ~ia'mn bir grubu da bu harflerin miikerrer olanlan ~Ikan
lmca kalan harflerden Hz . . Ali'nin hila.fetini veya oriun yolunun . dog
rulugunu tasdik eden hiikiimler ~1kacagm1 iddia etmi§Ierdir~ Bu yo
rumlarm hic;birisi sarih nassa dayanmamaktad1r ve bu tamamen in
didir. Ancak bu harflerin serdedili§inin Kur'an-1 Kerim'de yer alan 
miite§abihattan oldugu da bir gerc;ektir. Bu hususta miiste§rikler de 
c;e§itli gorii§ler serdederler. (Daha geni§ bilgi i~in bakm1z, i. Cerrah
oglu, Tefsir Usulii, 124 - 144). 

islam'1 ve onun mukaddes kitab1 olan Kur'an-1 Kerim'i muhar
ref kitaplar haline getirebilmek veya en azmdan Kur'an-1 Kerim'de 
tahrifat oldugu vehmini verebilmek ic;in miiste§rikler -mii.te§abih olan 
her konuda oldugu gibi- bu surelerin ba§mdaki harfler iizerinde de 
fazlasiyle durmU§lard1r. Huruf-u Mukattaa'mn neye delalet ettigi ko
nusunda T. Noldeke ((Gescihte der Coran;> adb eserinin ilk basklsmda 
bu harflerin Kur'an'm as1l metnine dahil olmad1gm1 belirttikten son
ra : ((Bunlar, peygamber zamamnda ya§ayan ve Kur'an'm surelerini 
§ahsi mecmualarmda toplayan ashabm isimlerinin ba§lang1c; veya son 
harfleridir. Binaenaleyh Me; Mugire, He; Ebu Hiireyre, Sad; Sa'd b. 
Ebi Vakkas, Nun; Osman ibn Affan'dlr. Bunlar kutsal metne dikkat
sizlikle sokulmu§ basit tasarruflard1r» der. (T. Noldeke Gescihte Der 
Coran, P. 215, R. Blac;here, introduction au Coran, P. 147). Bilahare 
bu gorU.§iinden vazge~erek : ((Peygamber bu harflere hususi bir anlam 
vermemi§, yalmz esrarh bir tarzda semavi metni, Levh-i MahfUz'u ha
tlrlatmak istemi§tir.» der. (Encyclopedie de l'islam, II, 1134). Kur'an 
ve tefsir ii.zerinde geni§ tetkikler yapm1§ olan Noldeke'nin zaman za
man ne kadar adi iftiralar ortaya sii.rdii.gii goriilmektedir. Yine mii.s
te§rikler tarafmdan kaleme ahnm1§ olan islam Ansiklopedisinde Bhul 
bu harfler hakkmda §oyle der : ((Son zamanda bilginler arasmda en 
uygun goriilen varsay1m, yine k1saltma varsay1m1d1r. Bu takdirde tlp
kl eskilerde oldugu gibi bulmaca sistemine ula§Ilmakta ve hal tarzlan 
da nadiren mahir bulucusundan ba§kasmJ ikna edememektedir.» (is
lam Ansiklopedisi, Kur'an maddesi). 

H. Hirscilpel bu harflerin bir tak1m i§aretler oldugunu belirtirken 
Siprengler bu harflerin Kur'an metninden almml§ birer parc;a oldu
gunu iddia eder. Miiste§riklerin iddialan bu ve buna benzer tutars1z 
iddialardir. (Daha geni§ bilgi ic;in bkz. t Cerrahoglu, Tefsir UsO.lii, 
141 - 144). 
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e) Kur'an'da Muhkem ve Miite~abih 

Kur'an metodolojisi bakunmdan muhkem ve miite§abih kelime
leri biiyiik onem ifade eder. Muhkem; bir §eyi bozulmaktan men'et
mek, giivenilir; kuvvetli ve metin anlamlarma gelir. Miite§abih ise; 
iki §eyin kar§Illkll olarak birbirine benzemesi demektir. Oyle ki ben
zeyen bu iki §eyi birbirinden aYird etmek miimkiin olmaz. Istilahi 
olarak muhkem ayetler; manalanrun anla§llmaSl i<;in izah Ve a<;Ikla
maya muhta<; olmayan, sarih ve vaz1h ayetlerdir. Allah'm birligine, 
.?mir ve yasaklarma, peygamber klSSalarma ait ayetler bu tiirdendir. 
Miite§abih ise, benzer ve nazir anlamma gelen §ebeh kelimesinden 
tiiremi§tir ve anlamlan kolay anla§Ilmayan ayetler i<;in kullanlllr. Ni
tekim miitercim As1m bu kelimeyi §oyle ac;1klar : :cMiite§abih; §Ol ke
lime ve kelam-1 Kur'ani'dir ki, gayra mii§abeheti sebebiyle tefsiri mii§
kiil ola. 01 dahi ya laflz haysiyetiyle, yahut mana haysiyetiyle olur. 
ind'el - fukaha mute§abih zahir-i maksudi miinebbeh ve muallen ol
mayan kelime ve kelamdan ibarettir ve bunun hakikati budur ki, 
ayat-i Kur'aniye birbirine nisbetle ii<; simftir : Biri mutlaka muhkem
dir ve biri mutlaka mute§abihtir ve biri min vechin muhkem, min vee
bin miite§abihtir. Miite§abih dahi, ii<; darb iizeredir : Biri min cihet'il -
lafz ve biri min cihet'il - mana ve biri min cihet'il - lafz ve'l - mana
dlr ... >> (Kamus Tercumesi, IV, 813). 

. Istllahi olarak muhkem ve mute§S.bihin manas1 belirlenirken §U 
noktalara dikkat edilmesi gerekir : Muhkem neshe ihtimali olmayan, 
delaleti zahir ve vaz1h olan laf1zd1r. Miite§abih ise manas1 aklen ve 
naklen bilinmiyecek olan gizli lafizd1r. Muhkem, sadece bir tek te'vil 

· yoluna ihtimali ola:n, miite§abih ise <;ok te'vil §ekillerine ihtimali olan 
lafiZdlr. Muhkem kendi kendisine miistakil ve herhangi bir a<;Iklama
ya muhta<; degildir. Mute§abih kendi ba§ma miistakil olmad1g1 gibi 
bir ~<;lklamaYl gerektirir. Muhkem, manas1 a<;1k olup mii§kil hi<;bir 
yam bulunmayan laf1zdlr. Miite§abih ise mu§terek isimleri ve te§rike 
benzeyen hususlan vehmettiren laf1zd1r. (Daha geni§ bilgi ic;in bkz. 
M. Sofuoglu, Tefsire Giri§, 149 -150; Zerkani, Menahil el-irfan, II, 
168- 173; Zerke§i, el-Burhan, II, 68- 75; Lisan el-A'rab, XIII, 503- 505, 
XII, 143- 144). . 

Kur'an-1. Kerim'in ayetlerinin bir k1sm1 herkesin anlayacag1 §e
kilde ve apa<;1k ayetlerdir ki, biz bunlara muhkem arum veriyoruz. Di
ger bir klSml ise kolayca anla§Ilamayan veya mana !;lkanlarmyan ayet
lerdir ki, biz bunlara da mute§abih adm1 veriyoruz. Kur'an'da namaz, 
oru<; ve zekat gibi ahkama ait ayetlerle helal ve haraml bildiren ayet-

Tefsir, C. I, F . 25. 
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ler muhkemdiro Bunl~rm mana1':t ag1kga anla§1ld1gmdan harici bir yo
ruma gerek kalmazo K1sacas1 manalan bir tektir, ba§ka bir manaya 
muhtemel degildir. Ancak bir k1s1m ayetler de birc;ok manaya bir
likte muhtemel oldugundan bunlardan hangi manaya delalet ettigini 
belirtebilmek igin dl§ardan bir delile gerek vard1ro 

Muhkem ve miite§abih kelimeleri bizzat Kur'an-1 Kerim'de de zik
redilmektedir : ccElif, Lam, Ra. Bu kitap, ayetleri kesinle§tirilmi§ (muh
kem k1hnm1§) sonra da Hakim ve Habir olan Allah tarafmdan uzun 
uzad1ya a~Iklanmi§ttr.» (Hud, 1) 0 Bu ayette Kur'an'm tamammom muh-

0 kern oldugu belirtildigi gibi, Zumer suresinde ise Kur'an-1 Kerim'in 
biitiiniiniin . miite§abih oldugu belirtilmektedir : ccAllah soziin en giize
lin• ahenkli, iki§erli bir kitap halinde indirmi§tir.>> (Ziimer, 23) 0 Bura
da Kur'an'm miite§abih oldugu ifade edilmektediro 

Al-i imran suresinde de, Kur'an'm ayetlerinin bir k1smmm muh
kem, bir k1smmm miite§abih oldugu Wide edilmektedir : ccSana kitab1 
inrliren O'dur. Onun baz1 ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabm ana
sidtr. Diger bir klsriu da miite§abihlerdir. i§te kalplerinde egrilik bu
lunanlar fitne ~Ikarmak ve te'viline yeltenmek i~in miite§abih olan
lara uyarlar. Halbukio onun ger~ek yorumunu ancak Allah bilir. ilim
de derinle§rni§ olanlar "biz ona inandik hepsi Rabbimizin katmdan
du" derler. Bunh ancak akll sahipleri dii§iinebilir.» (Al-i irnran, 7). 
Bu ifadelerde bir c;eli§ki oldugu samlabiliro Miite§abih kelimesinin ifa
de ettigi anlamlar ilk iki ayette Al-i imran suresindeki ayettekinden 
farkh olmasmdand1r. Kur'an'm biitiinii muhkemdir derken onun naz
mmm giizelligi ve higbir eksikliginin olmamas1 kastedilmektedir, ta
marnl rniite§abihtir diyen ikinci ayetteki kelimede ise ayetlerin giizelligi 
ve ahengi ve birbirine benzemesi sozkonusu edilmektediro Al-i imran 

· suresinde ise muhkem ve miite§abih kelimeleri birbirinin kar§1t1 olarak 
kullamlml§tlr 0 

islam bilginlerinin c;ogunluguna gore miite§abih ayetlerin te'vilini 
Allah'tan ba§ka kimse bilemez. Nitekim Al-i imran suresindeki ayet.te 
de bu hususa telmih vard1r : cci§te kalplerinde egrilik bulunanlar fitne 
~Ikarmak ve te'viline yeltenmek i~in miite§abih olanlara uyarlar. Hal
lmki onun ger~ek te'vilini ancak Allah bilir. Ve ilimde derinle§mi§ 
olanlar.» Buradan miite§abih ayetlerin te'vilinin Allah'tan ba§ka kim
senin bilemiyecegi yorumu <;Ikanlml§tlro Ancak ayette nokta konulan 
boliimiin noktalanmay1p baz1 bilginlerce; ccHalbuki onun ger~ek yoru
munu ancak Allah bilir ve ilimde derinle§mi§ olanlar bilir.» §eklinde 
oldugunu ifade etmektedirlero Nitekim ba§lang1c;ta miite§abih ayetler 
oldugu gibi kabul edilir ve iizerinde hic;bir yoruma giri§ilmezdi. Hatta 
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miite§abih ayetlerin iizerinde yorum yapmak isteyenlerin --ayetin be-' 
lirttigi gibi- fitne pe§inde olduklan kabul edilirdi. Kaynaklarm ifa
desine gore, ibn Ziibeyr admda biri Medine'ye gelir ve Kur'an'm mii
te§abih ayetleri hakkmda sorular sorarffil§. Hz. Orner bunu haber alm
ca onu gag1rttlrm1§ ve ya§ hurma dallanyla ba§ml kanatmcaya ka
dar dovdiirmii§. Medine'den kendi memleketine gondermi§ ve hi<; kim
senin bu §ah1sla gorii§memesini emretmi§. 1 

Rag1b el-isfahani ( ol. 502) 'nin ifadesine gore; manasmm anla§Il
masl bak1mmdan miite§abih ayetler iig k1sma aynllr : Birinci k1s1mda 
anlamlan bilinmesi imkanSlZ alan ayetler yer allr. Klyametin ne za
man kopacagma dair ayetler gibi. Bunu ancak Allah bilir. ikinci ki
sim ise insanoglunun manasm1 esbaba tevessiil ederek anhyabilecegi 
ayetlerdir. Kur'an'daki garib l8.f1zlar ve muglak ifadeler gibi. Ugiin
ciisii ise her iki §eklin arasmda· yer alanlard1r, bunu da ancak ilimde 
derinle§mi§ ki§iler bilebilirler. 

Tefsir usulii bilginleri, genellikle miite§abih ayetleri iki k1S1mda 
miitalaa ederler : 

a) Muhkemle kar§Ila§tmldigmda manas1 bilinebilen miite§abih 
ayetler. 

b) Hakikatm1 bilmek miimkiin olmayan miite§abih ayetler. 
Miite§abih ayetlerin kaynagmda onu gonderen Zat-1 Bari'nin mu

radmm gizliligi yatmaktad1r. Binaenaleyh bu. gizlilik bazan laf1zda, 
bazan manada, bazan da her ikisinde birlikte olur. 

Sadece Iaf1zda miite§abih olan ayetlerin Iafz1 miifred veya miirek
kep olur. Miifred kelimedeki gizlilik, kelimenin yabanc11lgmdan vey~ 
mii§terek anlamlar ifade etmesinden dogar. Miirekkep kelimedeki giz
lilik ise, ya kelimenin muhtasar olmasmdan veya itnab ve tert1b ci
hetlerinden olabilir. Miifred l8.f1zdaki miite§abih olu§, lafzm garabetin
den veya az kullarulmasi yiiziinden olduguna ornek A'bese . suresinin 

31. ayetindeki ( ~\ ) «ebben» lafzldlr. A.yetin ardmdaki ayetten 

bu kelimenin hayvanlann otlad1g1 otlak anlamma kullamldigl anla§Il
maktadlr. 

Miite§abih ayetin lafzmm mii§terek olmas1 §ekline ornek ise Saf-_ 

fat suresinin 93. ayetidir. ( ) . Bu ayetteki yemin kelimesi 

sag el, kuvvet ve kasem anlamlan arasmda mii§terektir. Bu iig ma
nadan her ii<;ii de caizdir. 

(1) Mebahis fi Ulum el-Kur'an, 282. 
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Murekkep lat1zdaki mute§abil1ligin ornegi de Kehf suresinin 1. 

ayetindeki ( WL:... . Y- ) «ivecen)) kelimesi ile cckayyimen)) 

kelimeleri arasmdaki s1rad1r. Eger bu Slra degi§ik olsaydi mana zahir 
olurdu. Hurtlf-u mukattaa'lar da aym bolume girer. 

Mute§abih olU§Un sadece manada olmasi : Allah'm Sifatlan, klya
met halleri, cennet nimetleri ve cehennem azab1 gibi konular manen 
mute§abih konular ic;erisine girer, Qfinku insan, akhyla Allah'm Slfat
larmm hakikatlm ve saydlg1rmz diger konulan ac;1klayamaz. Zira in
sanda bunlara ornek te§kil edecek cinsten benzer bir mekanizma yok
tur. Mute§abih s1fatlar konusunda islam bilginleri iki ayn gorfi§e sa
hiptirler: 

a) Selef mezhebi : Allah'm s1fatlarmm mute§abih oldugu goru- , 
lurse de, bu s1fatlann Allah'a isnad1 muhaldir. Bunlann anlamlarmm 
belirlenmesi Allah'a havale edilmi§tir. Bunlara sadece inanmak yeter
lidir. Ozeltikle kelam kitaplannda ve Allah'm s1fatlan konusunda bu 
hususa geni§ yer verilir . . 

b) . Halef mezhebi : Bu mezhebe gore, zahiri muhal olan laf1zlan, 
Allah'm zatma laytk olan bir §ekilde hamletmek gerekir. Ozellikle 
imam el-Haremeyn Ebu'l- Meali (ol. 478) el-Cuveyni ve ondan sonra 
gelenler bu mezhebe nisbet edilirler. Bilhassa Taha suresinin 5. ve 39. 
ayeti, En'am suresinin 61. ayeti, Fecr suresinin 22. ayeti, Rahman su
resinin 27. ayeti, Zumer suresinin 56. ayeti, Al-i imran suresinin 28. 
ayeti, ;Fe~p. suresinin 10. ayeti bu tartl§maya konu olan ayetler ara
smda yer ahr. 

Hem laf1z, hem de manada mute§abih olan ayetler : Bu tur ayet
lerin anla§IlmaSl ic;in; ayetlerin hem laf1zlanmn, hem de manalarmm 
tarihi, sosyal, ahlaki muhtevasm1 bilmek gerekir: Nitekim, Bakara su
resinin 189. ayeti obin :· ccEvlere arka taraflanndan girmeniz birr de
gildir. Ancak birr miittaki olamnkidir. Evlere kapllanndan gelin. Al
lah'tan korkunuz ki felaha eresiniz.>> ayetinin anla§llabilmesi ic;in' is
lam'dan onceki cahiliyet donemi adetlerinin bilinmesi gerekir. Bilin
digi gibi, Araplar ihrama girdiklerinde evlere kap1larmdan girmezler
di. Duvardan bir delik ac;1p oradan girer C,:Ikarlardl. i§te bu ayetin hem 
latzmda te§abiih, hem de manasmda te§abuh vardlr. 

Mute§abih ayetlerin bulunmas1 islam dunyasmda ilmi ve fikri ge
li§melerin kaynag1 ve hatta destekc;isi olmu§tur. Boylece musluman
larm mute§abih ayetlerin anlamlanm ogrenmek ic;in daha degi§ik bilgi 
ve kfiltur kaynaklarma uzanma zaruretleri dogmu§tur. 
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islam bilginleri muhkem ve miite§abih ayetler iizerinde fazlas1yla 
durmu§lar ve bu hususta degi§ik eserler kaleme alffil§lardlr. Bunlar1 
genellikle kiiltiir kitaplannda bulmak mumkiindiir. Muhkem ve mii
te§abih ayetler konusundaki eserlerin en iinliileri §U;nlard1r : 

1 - Rag1b el-isfahani, Diirret el-Te'vil fi miite§abih il-Tenzil. ' 
2 - Burhaneddin Mahmud ibn Hamza el-Kirmani, el-Burhan fi 

Tercihi Miite§abih il-Kur'an. 
3 - ~emseddin Ebu Ca'fer Muhammed ibn Ali el-Mazenderani, 

Miite§abih el-Kur'an. 
4 - Fahreddin el-Razi, Kurrat el-Te'vil ve Diirret el-Tenzil. 
5 - Ebu Ca'fer Ahmed ibn ibrahim el-G1rnati, Mellat'iil- Te'vil. 
6 - Muhammed ibn Ahmed el-E§'ari el-M1sri ved'iil- Miite§abih. · 
7 - Siiyuti, Feth el-Ezhar fi Ke§f'il- Esrar. 1 

f) Kur'an'da Yeminler 
.(Aksam el-Kur'an) 

Bilindigi gibi Kur'an-1 Kerim'de bir~ok yeminler (kasemler) yer· 
almaktadlr. Bu yemin olan ayetlerde, Allah Teala bazan kendi ylice 
ismine yemin ettigi gibi, peygamberlere, peygamberlerin dogduklari 
yerlere, Kur'an'a, klyamet giiniine, kainatta ve tabiatta mevcud var
hldara, goge, giine§e, aya, y1ld1za ve asra yemin etmektedir. Tefsir 
Usulii bilginleri, Kur'an'daki yemin Iaf1zlan iizerinde fazlas1yla dur
mu§lardlr. Bilindigi gibi islam'dan onceki araplann sosyal hayatla
rmda yeminin onemli bir yeri vard1. Kur'an, genellikle ifade ve anla
tlm metodunda araplann islam oncesi ah§ageldikleri iislubu ko:ruma
ya itina gostermi§tir. Qiinkii Kur'an'm misyonu bu insanlan ken~ 
dogrultusuna ~ekmektir. Binaenaleyh onlann kulland1g1 iislubu ve 
tarz1 kullanarak kendilerine seslenmek zarureti vardl. i§te bunun i~in 
eski arap anlatrm tarzlanndan biri olan yeminli ifade tarz1ru muha
faza etmi§tir. Diger taraftan yemin, delillerin desteklenmesinde bir 
unsur olarak kullamlffil§trr. Miiste§rikler ve ozellikle Noldeke Kur'an'
daki yeminleri esas alarak Hz. Muhammed'in muhatablanru mant1ki 
delillerle degil de, hitabet kuvvetiyle ikna etmeye ~ah§tl~m ifade et
mek ister. Ancak Kur'an'daki mantlki delil ve huccetlerle yap1Ian ikna. 
metodu, bu goru§iin ~iirUklugunii ortaya koyar. Kur'an-1 Kerim'de 
onyedi sure kasem ile ba§lamaktarur. Daha ba§lang~~ta Hlristiyanla
rm dikkatini ~eken bu yeminlerin birisinde melekelere, ikisinde ylldlz
lara, altlsmda felegin levaz1mma, ikisinde havaya, birisinde topraga; 
birisinde, bitkiye, birisinde hayvan-1 natlka, birisinde de hayvana ye-

(1) Bu konuda daha geni§ bilgi iCin'balnmz; ZerkAni, MenAbil el-irfAn, II, 178-181. 
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min edilmektedir. Kur'an-1 Kerim'de Cenab-1 Allah yedi yerde kendi 
ismine yemin eder, imamn esaslanm ir;;ine alan tevhide, Kur'an'm hak 
olduguna, Peygamberin hak olduguna, ceza ve azabm hak olduguna: 
da yemin edilir. Tegabiin, Sebe' ve Yunus surelerinde de Hz. Peygam
bere yemin etmesi emrolunmu§tur. (Kur'an'da muhtelif §ekillerde kul
lamlan kasem edatlan konusunda daha geni§ bilgi ir;;in bakm1z : !bn 
el-Kayyim el-Cevzi, el-T1byan fi'l- Kur'an; i. Cerrahoglu, Tefsir Usulii, 
166 ~ 167; M. Sofuoglu, Tefsire Giri§, 94- 69). 

g) Kur'an-1 Kerim'de Tekrarlar 

Kur'an-1 Kerim'in iislUb azelliklerinden birisi de bazan bir keli
menin, bazan da bir ayetin biitiiniiyle tekrar edilmesidir. Tekrarlar 
arap dilinde iisluba ayn bir ak1c1hk ve ayn bir anlam verirler. Ancak 
arap dilinin inceliklerini ve iislub azelliklerini bilmeyen baz1 Babll 
ara§tlncllar ve onlarm islam diinyasmdaki takipr;;ileri Kur'an'daki bu 
tekrarlarm liizumsuz ve b1ktmc1 oldugunu iddia ederler. Halbuki Kur' 
an kendi devrindeki ve her devirdeki insanlarm ifade ve iislup azellik
lerini gazaniinde tutan bir ak1c1hga sahiptir. Ozellikle ilk indigi devir
de edebiyat san'atmda ileri gitmi§ olan mii§rik araplara hitap ~den 
Kur'an'm onlarm iislubunu kullanmas1 gerekiyordu. 

Kur'an'da tekerriir eden baz1 ayetler §Unlardlr : Kamer suresinde 
dart defa : <<Benim azab1m ve uyanlanm nasll olmu§tu?n ayeti tek
rarlanmaktadlr. Keza aym surede : «Biz Kur'an'I hatulama i~in ko
layla§tirdik, hi~ hatulayanlar var mt?n a.yeti de dart defa tekrarlan
maktad1r. Miirselat suresinde ise : <<0 giin yalanhyanlann vay ba§ma!n 
ayeti on defa tekrarlanrm§tlr. Rahman suresinde ise : ((Rabbinizin han: 
gi nimetlerini yalan sayabilirsiniz?, ayeti otuzbir defa tekrarlanml§
tlr. 

Kur'an'da sadece ayet veya ciimleler degil, bazan da muhtelif kis
saJar tekrar edilir. Ozellikle israilogullarmm k1ssas1 -tekrar be tekrar 
bahis mevzuu edilir. Bilindigi gibi Kur'an'da zikredilen k1ssalarm he
defi tarihi bilgiler vermek degildir. Kur'an'da yer alan k1ssalarm ana 
gayesi; bu k1ssalarla mii'minlere ibret dersleri vermektir. :£?ine .geregi 
gibi sanlamayanlann, inanr;;larma yeterince b~glanamayanlann, zul
medenlerin, haks1zhk edenlerin ve §Imaranlarm akibeti dile getir:ilerek 
ibret!i §ekilde tebariiz ettirilir .. Ancak her tekrar edili§te konunun ayn 
h ir cephesi ve ayn bir noktas1 ortaya ~onulur. Nitekim Muhammed , 
Kutup Kur'an'da tekrarlar konusunu §6yle ifade etmektedir : 

Kur'an'da dikkat r;;eken olaylardan birisi de tekrar olay1d1r. Tek
rarlar Medeni surelerden daha r;;ok Mekki surelerde belirgindir. Ancak 
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Medeni sureler de tekrardan uzak kalmaz. Nitekim gerek mi.iste§rik
ler (orientalistler) gerekse onlarm ki.ilti.irli.i ogrencileri bu olay kar§l
smda yeterince sozetmeye c;ah§ffil§lardlr. Biz Kur'an'a bu i.immetin bir 
terbiye kitab1 olarak baktlg1m1z zamanda ve onu ti.im irisanllg1 Al- · 
lah'm dinine girdirmek i<;in c;ah§an bir egitim eseri olarak .gordi.igii
miizde tekrar olaymm garip. yam ortadan kalkar ve en azmdan onun 
baz1 hikmetleri bizim taraf1m1zdan anla§llffil§ olur. Egitim; soylenip 
se<;ilen ve bir daha tekrarlanmayan bir laf ki.imesi degildir. Egitim 
iizerinde c;ah§ma yapml§ olanlar bilirler ki, egitim doneminde bulu
nanlar si.irekli olarak is ten en neticeye varmak i<;in egitilmeye -ve ha
llrlatllmaya muhtac;tlr. i§te bunun ic;in Kur'an'daki tekrar ameliye
sinden egitim hedeflerini tesbit etmek mi.imki.in olabilir : 

''Ogii~ ver. «;iinkii ogiit, mii'minlere fayda verir.n (Zariyat, 55) . 
"~iiphesiz ki bunda akh olan veya hazu bulunup kulak veren kim

seler i~in elbette bir ogut vardu.» (Kaf, 37). 
"Elif, Lam, Mim, Sad. Bir kitab indirilmi§tir sana. Onunla insan

lan uyarman ve iman edenlere ogiit vermen i~in. Ondan dolay1 gog
. siinde bir s1kmti olmasm.>> (A'raf, 1 - 2) . 

"Oyle ise ogiit fayda verecekse ogiit ver. Korkacak olan ogiit ala
taktn.n (A'la, 9 - 10). 

Boylece tekrarm anlams1z olmay1p belirli bir hedef i<;in yap1ld1g1 
anla§1lmaktad1r: Buna ilave olarak Kur'an-1 Kerim'in 23 y11 boyunca 
siirekli olarak indigini ve bir ayetin ini§iyle benzer bir ayetin ini§i 

· arasmda uzun y1llar bulundugunu hatlrda tutmak gerekir. Fakat bi
zim burada i§aret etmek istedigimiz §Udur : Biz Kur'an-1 Kerim'i bir 
mushaf §eklinde derlenmi§ olarak. okurken ve hatta benzer iki ayet 
arasmda aynllk olmadan tekrar tekrar okurkem. dahi biz tekrar keli
mesinin hakiki anlamm1 ifade eden tekrardan biqey bulamay1z. Sa
dece edebi san'at gi.izelligi bak1mmdan ve insan vicdamm e§siz bir bi
c;imde etkilemesi yoni.inden gerc;ekten dikkat c;ekmesi gereken bir ba§-

( . 
ka olayla kar§1la§mz. 

h) Kur'an'da Meseller 
(Emsal el-Kur'an) 

Kur'an-1 Kerim . genellikle bir konuyu anlat1rken onu orneklerle 
anlatlr. Ozellikle ge<;mi§ten misaller vermek ve boylece mevzuun mu
hatablarm zihninde daha iyi yer etmesini saglamak edebiyatta bir me
toddur. Bu misallerde c;ogunlukla hatlrlatma, 6gi.it, hislendirme, kor-
1\utma ve ibret alma gibi hedefler gi.idi.iliir. Kur'an'daki meseller, 6vgii 
ve yergi §eklinde oldugu gibi, sevab ve ceza §eklinde de yer ahr. Bir 
konunun onemini belirtmek, durumunu yi.iceltmek veya ki.ic;i.iltmek 
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i<;in mesel irad edilir. Bilindigi gibi mesel; benzer, nazire, delil, hiiccet 
ve bir nesnenin s1fat1 anlamlanna gelir. Ist1lahi olarak; halk arasmda 
yayllm1§ olan me§hur sozlerdir. Dilimizde Atasozleri olarak yer alan 
meseller Kur'an'da zaman zaman bahis mevzuu edilirler ve buna 
«darb-1 mesel .- orn~k verme» denir. 

imam ~afii'ye gore; emsal ilmi, miictehidin bilmesi gereken ilim
lerdendir.1 

Kur'an-1 Kerim bu misallerin ni~in verildigini muhtelif ayetlerin
de belirtir. Sozgelimi : ccBiz, bu misalleri insanlara dii~iinsiinler diye 
irad ediyoruz.>> (Ha§r, 21) . , 

ccBu misruleri Biz, insanlar i~in irad ediyoruz. Onu ancak bilgin 
olanlar aklederler.» (Ankebut, 43). 

ccAndolsun ki Biz, bu Kur'an'da insanlar i~in nasihat kabul etsin 
diye her tiir omekten misal verdik.» (Ziimer, 27). 

Kur'an-1 Kerim'in bu mesel ve te§vikleri islam diinyasmda edebi 
sanatlann geli§mesinde biiyiik tesir icra etmi§tir. Kur'an'daki misal
lerin bir~ogu sarih ve a~1k oldugu gibi, bir k1srm da gizli, remiz ve 
i'malarla doludur. Onun i~in herkes bu i'malan idrak edemez. Kur'
an'daki meseller hakkmda Ebu Abdurrahman el-Nisaburi, Ebu'l- Ha
san Ali ibn Muhammed el-Maverdi ve ~emseddin Muhammed ibn Ebu
bekir el-Cevzi gibi miiellifler eserler yazm1§lard1r. Kur'an-1 Kerim'deki 
mesellerden tasavvuf• erbab1 degi§ik anlamlar ~Ikarmaya ~ali§Irlar. 

i) Kur'an'da Klssalar 
(Kasas el-Kur'an) 

· Kur'an-1 Kerim'de ge~mi§ milletlerin tarihlerine dair k1ssalar ge
ni§ bir yer kaplar. Ancak Kur'an'daki bu k1ssalann ana hedefi, tarihi 
olaylarm kronolojik olarak a~1klanmas1 degildir. Ana maksat, bu olay
lardan ibret a1Inmas1 ve aym durumlara di.i§iilmemesidir. Binaenaleyh 
Kur'an'daki k1ssalann as1I gayesi; ahlaki ve terbiyevi unsurlar UL§I
mas1dir. Kur'an'daki k1ssalann Tevrat ve incil'den nakledildigini baz1 
mliste§rikler iddia ederler. Bu klssalarm konu itibariyle Tevrat ve In
cil'de yer almas1 gayet tabiidir. ·Qiinkii Kur'an-1 Kerim, kendisinin 
Tevrat'm. bir dexami ve onu tasdik edici oldugunu belirtmektedir. 
Kur'an'da yeralan k1ssalar genellikle §Unlar : Hz. Adem'in melekler 
ve §eytanla, Hz. Havva ile ogul~an Habil ve Kabil ile miinasebetlerin
den bahseden klssalar. Ka'be'nin in§as1, Hz. Lokman'm ogluna ogiit" 
leri, Hz. Yusuf'un karde§leri tarafmdan k1skamlmas1 ve kuyuya at1I
mas1, Aziz'in kans1 ile Hz. Yusuf arasmda ge~en olaylar, Hz. YU.Suf'un 

(1) Zerke~i. el-Burhan, I, 486. 
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hapse gmp bilahare hiikiimdar olmas1 ve kard~§leriyle kar§Ila§masi. 
Hz. Musa'mn peygamber olmazdan onceki hayati, peygamber olu§u, 
gosterdigi mucizeler, Firavun'a gonderilmesi, israilogullanmn M1Slr'
dan <;1kanlmas1. Bakara ve H1z1r k1ssas1. Hz. Siileyman ile Belkis'm 
miinasebeti, Hz. isa'nm dogumu, peygamber olrnas1 ve ilahi sofranm 
indirilmesi. israilogullan, Ziilkarneyn, Ashab-1 Kehf, Ashab-1 uhdud, 
Ashab-1 fil, mira<;, hicret, Bedir sava§1, Uhud sava§1, Beni Nadir Vak'
as1, Ahzab Vak'as1, Mekke'nin fethi ·ve Hiineyn Gazvesi, Ifk hadisesi 
ve miinat1klara ait k1ssalar. ilk as1rlarda Kur'an'daki k1ssalann sa
dece ibret unsuru iizerinde durulurken, bilahare Kur'an'daki kissala
rm edebi ve teknik ozelligi iizerinde de durulmu§tur. 1 

j) Kur'an'da Garib Laf1zlar 
(Garib'el- Kur'an) 

Yabanc1 anlamma gelen garib kelimesi, Kur'an, hadis ve edebi
yat tiirii bakimmdan ayn anlamlara gelir. Kur'an'da yabanc1 kelime
lere garib laf1zlar ad1 verilir. el-Hattabi'ye gore garib sozii, anla§Ilmasi 
zor ve kapali olan kelimelerdir. Bu bak1mdan ailesinden aynlml§ ve 
vatamndan uzakta bulunan garib kimseye benzer. Soziin garibi iki §e
kildedir : Birisi kelimenin anlam1 baklmmdan kapali olup kavramla
mamasidlr. Digeri i:se Arap kabileleri arasmda kullamlmayan istisnai 
kelimelerderi olmasidir. 2 

Bilindigi gibi Kur'~n-1 Kerim'de baz1 yabanc1 kelimeler vard1r ve 
bunlar biitiiniiyle tesbit edilmi§tir. Allah'm kelam1 c;ogunlukla Kurey§ 
lehc;esi iizerine inmi§ olmakla beraber onda Kurey§ lehc;esi di§mda ve 
diger lehc;elerden de bir<;ok kelimeler bulunmaktadir. i§te bu kelime
lere Kur'an literatiiriinde garib'el- Kur'an ismi verilir. Bilindigi glbi 
Hz. Peygamber zamanmda Arap dili fesahat ve belagat bak1mmdan 
ileri bir mertebede bulunuyordu. Qok zengin leh<;eleri vard1. Aynca 
lisamn- yap1s1 yeni kelimelerin tiiretilip meydana getirilmesi bakimm
dan son derece zengin bir ozellige sahipti. Aslmda Kur'an'm indigi za
manda Kurey§ lehc;esi di§mda birc;ok leh<;eler bulunurken Kur'an-1 Ke .. 
rim'i okuyan c;ogunluk bu lehc;eyi benimsemeye ve anlamaya c;ah§nll§· 
t1r. Dolayuayla Arap dilinin birle§tirilip . geli§tirilmesinde Kur'an-1 Ke
rim· biiyiik bir rol oynami§trr. Bugiin de Arap dilinin. ve edebiyatmm 
hem geli§mesinin en biiyiik unsuru, hem de en biiyiik kaynag1 Kur'an-1 
Kerim'dir. Miisliiman olmak i<;in veya miisliimanlarla miinasebet kur
mak ic;in muh~elif kabilelerden gelen insanlara Hz. Peygamber Kurey§ 

(1) Daha geni~ bilgi i~in bundan sonra gelecek olan cKur'an'm i'cbb boliimiine baka
bilirsiniz. 

(2) Isl&m Ansiklopedisi, Kur'an maddesi. 
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lehc;:esiyle hitap ediyor ve onlan bu yi.ice dine davet ediyordu. Ancak 
Hz. Peygamber ve ashab devrinden sonra mi.isli.imanlarm yeni beldeler 
ve iilkeler fethetmeleriyle degi§ik dilden ve ki.ilti.irden insanlann mi.is
li.imanhga girmesi sonucu arapc;:aya yabancr dillerden kelimeler gir
meye ba§lamr§tlr ve bu hususta Arap dilinin asliyetini korumak ic;:in 
muhtelif ki§iler dilin genel kaidelerini tesbite c;ah§arak boylece son 
derece geli§mi§ bir gramer yap1s1 meydana getirmi§lerdir. 

Kur'an'da yabanc1 kelimelerin bulunup lmlunmayi§l hususu bir
c;ok kere tartl§Ilmi§tlr. ibn Cerir el-Taberi, imam ~afii, Ebu Ubeyd 
Ma'mer, ibn el-Mi.isenna gibi zevat Allah'in kelammda arapc;amn dl
§mda tek bir yabanc1 kelimenin bulunmayacagm1 one si.irmi.i§lerdir. 
Buna kar§1hk birc;ok din bilgini Kur'an'da yabanc1 kelimelerin mev
cudiyetini kabul etmi§tir. Zira ticaret ve resmi gorevlerle yabanc1 i.il
kelere giden ki§iler mi.inasebet kurduklan bu i.ilkelerin dillerinden baz1 
kelimelerl kendi i.ilkelerine getirmi§lerdir ve bu sebeple arapc;aya ya
banc1 men§e'li k~limeler sokulmu§tur. 

Kur'an'daki garib laf1zlar i.izerinde yap1lan c;ah§malar Abdullah 
ibn Abbas'a dayanmaktad1r. Onun bu konudaki tefsirlerini en sahih 
rivayetler halinde Ali ibn Ebu Talha (ol. 760) nakletmi§tir. Kur'an 
tefsiri hakkmda ibn Abbas'tan nakledilen ve en c;ok gi.ivenilen haber
leri ihtiva eden ad1 gec;en zatm ((Sahifeti.i Ali ibn Ebu Talha» ad1yla 
tanman eserinde yer almaktad1r. Bu konuda Si.iyuti el-itkan adh ese
rinde geni§ bilgi vermektedir, 1 Daha soni'a Kur'an'daki garib laf1zlar 
i.izerinde detayh c;ah§malar yap1Im1§tlr. Tefsir ilmi bak1mmdan da bu 
garib · laf1zlarm anlaml!:in onemlidir. Garib laf1zlarm anla§Ilabilmesi 
ic;in c;bgu kerre klasik Arap edebiyatl olan cahiliyet devri edebiyatma 
ba§vurularak ac;1klamalar yap1hr. Ancak bu konu, her zamari Kur'an 
i.izerinde titizlikle duran mi.isli.imanlar tarafmdan teenni ile kar§1lan
m1§tlr. 

Hz. Peygamber devrinde ashab-1 kiram bilmedikleri garib laf1zlan 
Hz. Peygambere sorarak ogrenirlerdi. Hatta Hz. Omer'in Abese sure
sind.eki ((ebben» kelimesinin manasm1 bilmedigi ve bu kelimenin de
gi§ik lehc;elerde degi§ik anlamda kullamlan bir kelime olmas1 hasebiyle 
ihtilata sebep oldugu kaynaklarda gori.ili.ir. 2 Nitekim ebben kelimesi
nin yedi ayn manaya geldigi tesbit edilmi§tir. Bunlar arasmda hay
vanlarm yedigi fakat insanlarm yemedigi ot, saman, yeryi.izi.indeki her 
ti.ir bitki, ya§ meyve, kuru meyve gibi anlamlar bulunmaktad1r. 

Kur'an-1 Kerim'de yer alan garib kelinieler i.izerinde muhtelif eser-

(1) Si.iyuti, el-itkan, I , 115. 
\2) el-Burhan, I, 295 - 296 ; Taheri, 59. 
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ler kaleme almmi§tlr. Garib laf1zlar konusunda ilk eser Ebu tibeyd 
Kas1m ibn Sellam'a aittir. Bundan sonra ibn Kuteybe'nin yazml§ ol
dugu Garib'el - Kur'a:ri, MU.§kil'~l - Kur'an, Ferra ("ol. 823) 'mn yazmi§ 
oldugu Meani'l- Kur'an umumi mahiyette Kur'an'daki garib kelime
leri ihtiva etmektedir . . Ebu tibeyde'nin 6grencisi olan Ebu tibeyd Ka
Slm ibn Sellam, ustadmm yazrm§ oldugu el-Garib el-Musannaf'mdan 
istifade etmi§tir. Bilahare Ahmed ibn Muhammed el-Herevi (X. as1r) 
Kitab el-Garibeyn v~ daha sonra gelen Ebu Bekir el-Sicistani'nin Ga
rib'el - Kur'an'1 bu sahada yaz1lrm§ 6nemli eserlerdendir. S1ra itiba
riyle bu konuda eser yazanlar §Unlardir : Eban ibn Tagleb (61. 758), 
Muarric ibn Amr el-Sedusi (61. 790), Mersed ibn el-Haris · ibn el-Al
kame (61. 811), Nadr ibn ~umeyl el-Basri (61. 818), Ebu tibeyde Ma'
mer el-Musenna (61. 825), Ebu'l- Hasen Said ibn Mes'ade (61. 835), 
Ebu tibeyd Kas1m ibn Sellam (61. 837), Abdullah ibn Muslim ibn Ku
teybe el-Dineveri (61. 889), Ebubekr ibn DU.reyd (61. 834), Ebu Orner 
Muhammed el-Zahid (61. 956) , Ebubekr Ahmed ibn Kamil (61. 961), 
Ahmed ibn Muhammed el-Karevi (61. 1011), Ebu Ali Ahmed el-Men
zuki (61. 1030) , Ebu Muhammed Rag1b el-isfahani (61. 1108), Ebu Ab
dullah Muhammed el-Kufurtabi (61. 1109), Ebu Muhammed Abdurrah
man ez-Hazreci (61. 1168), Ebu'l- Meali Ahmed .ibn Ali el-Bagdadi (61. 
1200), Ebu'l- Ferec Abdurrahman el-Cezvi (61. 1201), Alaeddin Ali ibn 
Osman el-TU.rkmani el-Mardini (61. 1349), Zeyneddin Abdurrahim el
Iraki (61. 1403), Ebu Amr Zeyneddin Muhammed ibn Ebu Bekr el
Razi.1 

Kur'an'daki Yabanc1 Kelimelerden Baz1 Omekler : 

Bagl ( 
nad1r: 

J&:.ll ) Temim kabilesinin lehc;esinde hased anlam1-

K1yda ( ;~1 ) kelimesi Habe§ dilinde eksiklik aruammad1r. 

Mehl ( J.JI ) kelimesi Berberi lisanmda k1zgm ·yag anlami-
nadlr. 

Musafaha 
lammad1r. 

Nihle \ 4.b..JI 
lammad1r. 

~WI ) kelimesi Kurey§ lehc;esinde zina an-

) kelimesi Kays kabilesinin lehc;esinde farz an-

(1) Daha geni~ bilgi i~in bkz. Katip (;elebi, Ke1;f el-Ziintin, II, Burhan, I , 291 vd. Sii
yuti, el-itkan, I. 115; ismail Cerrahoglu, Tefsir UsUiii, 153 - 154; Mehmet Sofuoglu, 
Tefsire Giris. 229. 



396 

Hakim ( 

Refese ( 
dlr. 

Riczen ( 
Iammachr. 

Saika ( 

Sefih ( 
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")\ r-=' 
4.; . 

) kelimesi Rum leh~esinde kitap anlanunachr. 

) Mezhi~ kabilesinin lisanmda cima' anlamma-

) kelimesi Tayy · kabileslnin lisamnda azab an-

) kelimesi Umman leh~esinde olum manasmad1r. 

) kelimesi Kinane kabilesinin leh~esinde bilgisiz-

lik anlammachr. 

Siccil ( ~ Fars dilinde ~amur anlammad1r. 

Sinin ( 

Tasdiye 
nadir. 

~ ) Nabat dilinde guzel anlammad1r. 

.~....:11 ) kelimesi Kurey§ leh~esinde alkl§ anlanu-

Ttir ( .;_,l.JI ) kelimesi Siiryanca'da dag demektir. 

Yemm ( roJI ) kelimesi Klpti lisanmda deniz anlanunad1r. 

Daha buna benzer bir~ok yabanc1 kelimeler bulunmaktad1r. 
Bu konuda imAm Suytiti, el-itkan adh eserinde der ki: 
«Ben bu konuya (Kur'an'da yer alan ba§ka dillerden kelimelere) 

ayn bir kitap tahsis ettim ve buna "el-Miihezzeb fi ma Vakaa fi'l - Kur'
an min·el- Muarreb" ad1m verdim: Burada bu kitaptan baz1 bolumler 
ozetliyorum. 

Ben diyorum ki; Kur'an'da arap~ala§IDl§ kelimelerin varhg1 konu- · 
sunda imamlar ihtilat etmi§lerdir, ~ogunlugu -ki bunlann arasmda 
imam ~afii, ibn Cerir ve Ebu Ubeyde, Kach Ebu Bekr ve 'ibn Faiz bu
lunmaktadlr- Kur'an'da arap~adan ba§ka bir dilden kelime bulun
madl~na kanidirler. QU.nku Allah Teala "arap~a Kur'an" diye UA.de 
buyurmu§tur. Keza, ... Eger Biz o Kur'an't arap~dan bqka bir dille in
dirseydik derlerdi ki onun ayetleri arap~a mt veya arap~a degu mi, 
aynd edilmi§ olsaydt" buyurmaktachr. imam ~afii Kur'an'da Arap k6-
kenli olmayan kelimelerin bulundugunu soyleyenlere §iddetle kar§l ~1-

kar. , 
Ebu 'O'beyde der ki Kur'an, apa~ll{ Arap diliyle indiril!lli§tir. Kim 

onda arap~adan ba§ka bir dilden kelime bulundugunu iddia ederse o 
sozu oldugundan fazla buytitmU.§ olur... BB§kalan ise Kur'an'da arap
~adan ba§ka dillerden almma kelimeler bulundugunu soylerler. Allah 
Teala "Arap~a indirilmi§ Kur'an" kavlini · §Oyle yorumlamaktadular; 
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arap~a olmayan kelimelerin bulunmas1 Kur'an'1 arap~a olmaktan ~~
karmaz. Benim gordiigiim Kur'an'da arap~a olmayan kelimelerin bu
lunduguna dair en kuvvetli delil ibn Cerir'in sahih bir senedle Ebu 
Meysere el-Tabii'den naklettigi hadis-i §eriftir. Burada "Kur'an'da her 
dilden kelime vardu" buyurulma~tad1r ki ben bunu tercih ederim. 
Buna benzer bir hadis Said ibn Ciibeyr ve Vehb il:m Munebbih'ten de 
nakledilmi§tir. Kur'an'da arap~a olmayan kelimelerin bulunmas1 onun 
eskilerin bilgilerini ihtiva eden ve her §eyden haber veren bir kitap 

· olmastmn delilidir. Her §eyi ihata ettiginin ta~ olarak kesinlik ka
zanmast i~in biitun dillerden liigatlara i§aret edilmesi gerekir. Bu se
beple her dilden arap~a kullamh§a en uygun gelen ve en tat11 kelime
ler se~ilmi§tir ... » (Siiyuti, el-itkan, I, 1'78 - 1 79). 

Siiyuti Kur'an'da varid olan yabanc1 men§e'li kelimeleri alfabetik 
olarak stralar ve bunlarm . saytsmm yiizu buldugunu belirtir.' Bu keli
meler ba§hca §Unlardtr : 

Kelime Ahnd1gs Lisan ve Manas1 

Ebarik J,!.)~l ) Farsc;adan almmt§tlr, ibrikler anlamma gelir. 

Ebb -:.1 ) Arap kabilelerinin leh~esinde ot anlamma ge-
lir. 

iblai ( ~I ) Habe§ lisamndan almml§tlr, "suyunu c;ek" 
demektir. Bir ba§ka ifadeye gore Hind dilinde 

• I 

"su. i<;" anlam1nadir. 

Ahlede ..J.:;.;.\ Yere dayanma anlamma tbranca'dan almmi§-
tu. 

Eraik ~I ,;I Habe§~e "sedirler" demektir. 

Esbat ( .l..L:-1 ib/anca "kabile" demektir. 
I 

istebrak - .. I 
IJ.r.-' Farsc;a· "ag1r sevgi" demektir. 

Esfar ;LC......I Suryanca "kitaplar" demektir . . Bir ba§ka ri-
vayete gore Nebat dilinde "kitaplar" demektir . 

I sri .s.,.,-1 ) Nebat~a "emir" demektir. 

Ekvab yl_,51 Nebatc;a "kestiler" demektir. 

iii ( j! Nebat~a "Allah" demektir. 

Elim ~I Zenci lisamnda "act" demektir. Bir ba§ka ri-
vayete gore ibrancadlr. 
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.t.j ) Berber diliyle "olgunla§tl" demektir. 

Habe§~e "yakin getiren' 'demektir. Vas1ti'nin 
ifadesine gore ibranca "dua eden" demektir. 

Habe§~e "tesbih eden" demektir. 

( .;ll.a.t ) K1ptice "zahirler" demektir. 

( ~ ibranca "iizerine yiik yiiklenen §ey" demektir. 

( ~~ Fars~a "tand1r"dlr. 

( ~ ) Nebat~ad1r. 

( ~ ) Nebat~a "karm" demektir. 

( ~ ) Habe§~e "§eytan" demektir: 

( 

~ ) Fars~ad1r. Bir ba§ka rivayete gor~ ibranca 
Kehnam'dan gelmektedir. 

r .r- ) Habe§~e "vacip" demektir. 

Haseb ( ~ ) Zencice "hatap - odun" demektir. 

Havariyyun ( I.:IY-.;1~ ) Nebat~a "Ylkananlar" demektir ki ash "he" 
ile hevaridir. 

Hub 

Dareste 

Diirri 

Dinar 

Raina 

Habe§~e "giinah" demektir. 

( ~.;b ) ibranca "okudum" demektir. 
-

( J~,) ) Habe§~e "aydmlatan" demektir. 

( .;l:..!J ) Fars~a "para"· demektir. 

( ~1.; ) ibranca "kiifiir"diir. 

Rebbaniyyun ( ~_,;.lu ) ibranca veya Siiryanca "ilim ehW' demektir. 

Ribbiyylin ( ~.J'!:':I.; ) Siiryanca aym manadad1r. 

Rahman ( ~ }\ ) Miiberred ve Sa'leb'in ifadesine gore !branca 

el-Ress 

Rakim 

Remz 

Rehv 

R~hmandan "ha" ile arap~ala§tlnlmi§tlr. 

{ '-"")I ) Fars~a ukuyu" demektir. 

( 

( 

r--'.; ) Rumca "yaz1 tahtas1" demektir. 

jo.; ) ibranca "iki dudag1 oynatmak" demektir. 

Y'.J ) Nebat~a "kolay" demektir veya Vas1ti'nin ifa
desine gore, Siiryanca "sakin" demektir. 

Run 

Zen 

Sicil 

Sicc 

Seri 

Sefe 

Siik 

Siin 

Sey: 

Sinl 

Sin: 

~at: 

~eh 

Sur 

Sal: 

Tar 
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Zencebil 

Sic ill 

Siccil 
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( r- .J _; ) Farsc;a iranhlarm Bizanshlara verdigi isimdir. 

( ~j ) Farsc;a "zencefil"dir. 

( ~~ ) Farsc;a "defter" demektir. 

( ~~ ) Farsc;a sera derden dehlizdir. Ba§ka bir riva
yete gore Sera dorde'den arapc;ala§tlnlnn§tlr. 

Seriyyen ( '-:!,.,..... ) Miicahid'e gore Siiryanca "umak", Said ibn 

Sefere 

Siicceden 

Siikren 

Siindiis 

Seyyib 

Sinin 

Sina • 

l;latr 

l;lehr 

S1rat 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

I._,L 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

Ciibeyr'e gore Nebatc;adir. l;leybe ise onun Yu
nanca oldugunu nakleder. 

Nebatc;a "okuyanlar" demektir. 

S iiryanca "ba§I egik olarak" demektir. 
'· Habe§ dilinde "sirke" demektir. 

Farsc;a "ince ipek" demektir. l;leybe onun 
Hintc;e oldugunu soyler. 

K1pti lisamnda "e§" demektir.:

Habe§ dilinde "giizel" demektir. 

Nebat dilinde "giizel" demektir. 

Habe§ dilinde "taraf" demektir. 

Arapc;ada "ay" anlannna gelir ki baz1 bilgin
lere gore ash Siiryancad1r. 

Rumca "yol" demektir. 

Surhiinne- ( ) Nebat dilinde "parc;ala'' demektir. Bir ba§ka 
rivayete gore Rumcad1r. 

Salavat 

Taha 

( ul._,.l- ) ibranca "yahudi kiliseleri" demektir ve ash 
Salut'tur. 

( ) Hakim'in ikrime yoluyla ·ibn Abbas'tan nak
lettigine gore Habe§c;e "Ey Muhammed" de
mektir. ibn Ebi Hatem ise Said ibn Ciibeyr 
yoluyla ibn Abbas'tan onun Nebatc;a oldugu
nu soyler. fkrime ise Taha'nm Habe§ dilinde 
"ey Adam" demek oldugunu belirtir. 

' ( u _,t.U.. ) Habe§c;e "kahin" demektir. 
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J.t.l.. ) Rumca "kastettiier" demektir. 

( t..r!.,J- ) Habe~~e "cennet" demektir. Said ibn Cubeyr 
ise bu kelimenin Hint~e oldugunu soyler. 

( .;_,!.. ) Siiryanca "dag" demektir. 

( o:J""' ) Siiryarica "bag ve bahc;elik" demektir. Ciivey-
bir'in tefsirinde ise onun Rumca oldugu soy
lenir. 

( ~ ..,&- ) Habe~c;e "baraj" demektir. 

( .;w. ) Tiirk~e "koku sac;an soguk" demektir. 

( ~ ) Habe§~e "eksiklik" demektir. 

Rumca "bahc;e" demektir. Siiddi ise Nebat di
linde Firdevs'in "bag'.' demek olup aslmm fir
dags oldugunu soyler. 

( J_,.&JI ) Ibranca "bugday" demektir. 

J-J ) Rumca "adalet" demektir. 

; .; .,....; ) Habe~~e "asian" demektir. 

J.AJI 

( J.WI 

( .;u...:.&ll 

) Nebat dilinde "kitap" demektir. 

) Farsc;ada "anahtar" demektir . 

Rumca "oniki bin okka" demektir. Halil ise 
bu kelimenin Siiryanca "bir okuz derisi do
lusu altm ve giimii§" anlamma geldigini id
dia eder. Baz1Ian ise Berber dilinde "bin mis
kal" anlamma geldigini soylerler. Ibn Kutey
be ifrikiye halkmm dilinde bir kmtar'm se
kiz bin miskal oldugunun soylendigini belirtir. 

Siiryanca "uyumayan" demektir. 

( ; _,.i~l Farsc;ad1r. 

( ..;s Nebat dilinde "mahvetmek, yok etmek" anla
mmadlr. Ibn Ebi.l Hatem ise Ibranca "mah
vetmek" demek oldugunu soyler. 

( ~ ) Habe§~e "iki kat" demektir. 

( ..:,.:s:JI ) Farsc;a "hazine" demektir. 
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..r ~I ) Farsc;adu. 

..!L.JI Farsc;adu. 

0~1 Habe§ dilinde "pencere" demektir. 

.,YLLJI ) Farsc;a "anahtariar" demektir. Cevaliki ve ibn 
Diireyd'in ifa<;iesine gore "iklid" ve "muklid" 
Farsc;a "anahtar" demektir. 

r jj .J"' ) ibranca "yazllml§" demektir. 

~L:. ) Nebat diliyle "firar" demektir. 

_)aA.:... ) Habe§ diliyle "dolu" demektir. 

J+JI Magrib lisanmda veya Ber.ber dilinde "zey
tinyagmm kiri" demektir. 

·'J-' ) Nebat dilinde "on" demektir. 

Farsc;ad1r. 

Jr.. ) Habe§c;e "donmek" demektir~ 

~I 

ibn Merdeveyh'in ibn Abbas'tan naklettigine 
gore Babe§c;e, "ey insan" demektir. 

Siiryanca "deniz" demektir. ibn el-Cevzi ib
ranca, Seydele ise K1ptice oldugunu sayler . . . 

Uzun seneler ara§tirmalar neticesinde Kur'anda bulunan arapc;a 
latizlardan bulduklanm bunlardir. Bu laf1zlar, bu kitaptan once hi~ 
bir yerde toplanmami§tlr. Kad1 Taceddin ibn el-Siibki bu laflzlardan 
yirmiyedi tanesini beyitler halinde nazm etmi§. Hafiz , ibn Hacer ise 
geriye kalan yirmidort tanesini ona zeyl olarak illiSralar halinde naz
metmi§tir. Ben de geriye kalam ona zeyl olarak nazmettim ve boylece 
yiiz lafzi a§ti ... >> (Siiyuti, el-itkan, I, 180- 184). 

k) Kur'an-1 Kerim'de Mecazlar 
(Mecaz el-Kur'an) 

Kur'an-1 Kerim'de kelimeler; hakiki anlamlarmda kullamld1klan 
gibi, kimi zaman da mecazi anlamlarda kullamhrlar. Kelimelerin ha
kiki anlamlarda kullamlmalan halinde ihtilaf yoktur. Fakat mecazi, 
anlamlan hususunda c;e§itli gorii§ler vard1r. ~afii bilginlerinden- Ebu 
Abbas Ahmed el-Taberi (61. 946), Maliki fakihlerinden Hiiveyyamen
daz (01. 400) ve Zahiri mezhebinin kurucusu olan Davud ibn Ali ibn Ha
lef el-isfahani el-Darimi (ol. 983), Mu'tezile fakihlerinden Ebu Mus-

Tefsir, C. I , F . 26 
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lim Muhammed ibn Bahr el-isfahani (ol. 983) gibi baz1 bilginler Kur'
an'da mecazm bulunmad1gm1 iddia ederler. Onlara gore; mecaz ile 
yalan aym cinstendir. Kur'an ise boyle §eylerden miinezzehtir. insan
lar soze ba§larke·n gerc;egi ifadede s1kmtlya dii§tiikleri ic;in gec;ici ola
rak mecaza ba§vururlar. Halbuki Allah ic;in boyle bir §ey sozkonusu 
olamaz. Mecazm varhgm1 kabul etmek Allah'a eksiklik isnad etme~
tir. Fakat baz1 bilginlere gore, Kur'an'da mecazm bulunmad1gm1 soy
lemek, onun iislubundaki belagat ve yiiceligin ortadan kaldmlmasi 
demek olur. <;iinkii belagat erbab1 bilmektedir ki mecaz; belagat il
minda gerc;egi ac;1kc;a soylemekten daha iistiindiir. Kur'an'm ifadesin
deki mecaz ona ayn bir yiicelik ve iistiinliik saglamaktad1r. 

Kur'an-1 Kerlm'de mecaz iki §ekildedir: 
a) Akli mecaz veya Terkibte mecaz. Bakara sfuesinin 16. ayetin

dekf ribh ve ticaret kelimeleri mecazidir. 
b) . Liigatta mecaz veya miifred mecaz. Bu, bir lafzm ba§ka an

lamda kullamlmas1d1r. Liigatta mecaz §ekilleri say1lmayacak kadar 
c;oktur. Biitiinii ifade eden bir kelimenin tek ic;in kullamlmas1 bunlar
dan birisidir .. Sozgelimi, Bakara suresindeki 19. ayette ccparmaklanmn 
nt;:lanm kulaklanna sokuyodar» yerine ccparmaklanm kulaklanna ko
yuyorlan> denilmektedir. I§te bu biitiinii ifade eden bir kelimenin ciiz 
ic;in kullaml)llasma ornektir. Keza teki ifade eden bir kelimenin bii
tiin ic;in kullamlmas1 da miimkiindiir. Kasas suresindeki, ccAllah'm 
vechi miistesna. her §ey helak olucudur.» (Kasas, 88) ayetindeki vecih 
kelimesinin zat anlam1na kullamlmas1 bOyledir. 

-Kur'an'daki mecaz konulan ile ilgili olarak birc;ok eser kaleme 
ahnm1§tlr. Bunlar arasmda Abdiilaziz ibn Abdiisselam (ol. 1262) el~ 
I§are ila'l- i'caz fi bed'i Envai'l- Mecaz adh eseri . en iinliisiidi.ir. (Sii
yuti bu eseri ozetleyerek «Miicaz el-Fiirsan ila Mecaz'el- Kur'an» adh 
"bir eser yaznn§tlr.) Ebu Ubeyde Ma'mer ibn el-Miisenna (ol. 825)'nm 
Mecaz el-Kur'an adh eseri de bu konuda yaz1lm1§ degerli eserler ara
smda yer ahr. 

I) Kur'an-1 Kerim'de Mii§kil Laftzlar 
(Mii§kil el-Kur'an) 

Kur'an-1 Kerim'in ayetleri arasmda konuya Iyic;:e vakif olmaya~
larm ihtilM ve c;eli§ki oldugu zehabma kap1Iabilecekleri ayetler yer
almaktad1r. Ancak bu durum sadece ilk bak1§ta boyle goriilmektedir. 
Gerc;ekte ise Allah'm kelammda ihtilaf ve c;eli§ki yoktur ve olamaz. 
Nitekim Cenab-1 . Allah bu konuda Nisa suresinde §oyle buyurmakta
d1r : ccEger o (Kur'an-1 Kerim) Allah'tan ba§kasl tarafmdan (gelmi~) 
olsaydt muhakkak onda birbirini tutmayan birt;:ok §eyler bulurlardt.u 
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(Nlsa, 82). Ayetlerin birbiriyle ~eli§ik gibi gorunen hallerini ortadan 
kald1rmak i~in tefsir bilginleri · degi§ik kaideler vazetmi§lerdir ki bu 
kaideleri §oylece s1ralayabiliriz : 

a) Hiikiim hususunda Medeni sureler Mekki surelere tercih edilir. 
b) iki hiikiimden birisi Mekke halkmm durumunu digeri ise Me

dipe halkmm durumunu anlatlrsa Medine halkmm durumu tercib 
edilir. 

c) iki hiikiimden birinin a~1k anlam1 miistakil bir hiikme, diger 
ayetin lafzl bunu gerekli kllarsa mustakil hiikm ifade eden tercih edilir. 

d) iki ayetin her biri zahirde kastedilen §eyi yiiklenmi§ olarak 
umum ifade ederse, bu takdirde onlardan birinin ba§ka bir maksad1 
varsa bu, tercJ.h edilir. 1 Ebu ishak el-isferaini ( ol. 1027) 'nin ifadesine 
gore, iki ayetin biri digeriyle tearuz edecek olursa ayetlerin nuzul ta
rihine bak1larak once olan b1raklhr. 2 

Ayetler arasmda ihtilafa neden olan hususlar §Unlard1r : 
. 1 - Bir konunun muhtelif §ekillerde ve hallerde goriinmesi. Soz

gelimi Hz. Adem'in yaratlh§Imn Al-i imran suresinde (59); topraktan, 
Hicr suresinde (26, 28, 33); bal~1ktan, Saffat suresinde (11); ClVlk ~a
murdan, Rahman suresinde ise (14) , kupkuru bal~1ktan o!dugu belir
tilmektedir. ilk anda bu farkh ifadeler dikkat ~ekn\ektedir. Kullam
lan ifadeler de kelime olarak degi§iktir. Nitekim «Turab, Harne', Tin, 
Salsa!» kelimeleri arap~ada degi§ik anlamlarda kullamhr. Ne var ki 
mes'eleye derinligine bak1ld1gmda her dort kelimenin de men§ei ay
mdir ve hepsi de topraktlr. Dolayts1yla Hz. Adem'in topraktan yara
tilnu§ oldugu belirtilmek istenmi§tir. 

2 - Konularda farkhhk gorillebilir. Sozgelimi Bakara suresinde 
(134) ''K1yamet giinii Allah onlarla konu§niaz, buyurulurken Hicr su
resinde (194) ''Rabbine· andolsun ki onlara, hepsine yapmakta olduk· 
Ian §eyi elbette soracagtz, buyurulmaktad1r. Birinci ayetle, ikinci ayet 
arasmda goriiniirde bir ~eli§ki var samhyorsa da birinci ayetteki olum
suzluk ikram ve liituf, ikinci ayetteki olumsuzluk ise ihtar ve durum
lanm kii~iiltme sadedindedir. Bu iki husus edebiyat bak1mmdan bir
birini reddetmez. 

3 - Fiil bak1mmdan farkhhk, sozgelimi Enfal suresindeki (1} 
((SiZ oldiirmediniz onlan, fakat Allah oldiirdii>> ayetinde oldurme fiili 
miiba§eret yoniinden insanlara izafe edilirse de etki bak1mmdan on
lardan reddedilir. Binaenaleyh fiilleri yaratan Allah'tlr denilir. 

(1) ismail Cerraho~lu, Tefsir Usulii, 176. 
<2) Siiyuti, el-itkan, II, 40. 



404 HADiSLERLE KU,R.'AN-1 KERiM TEFSIRi 

4 - Farkhhk bazen ifadedeki hakikat ve mecaz yoniinden olur. 
Sozgelimi Haec suresinde (2), cdnsanlan sarho§ olmu§ goriirsiin, hal
buki onlar sarho§ degillerdin> buyuruluyor. Burada k1yametin deh§e
tine izafetle insanlarm sarho§ gibi oldugu belirtiimekte ve sarho§lugun 
§araptan gelecegi dii§iiniilerek hakikatte izafet bak1mmdan da on1a
rm sarho§ olmad1klan goriilmektedir. 

5 - Konu ve fiil bak1mmdan ~e§itli farkhhklar sozkonusu ola
bilir. Mesela En'am suresinde (51), "bizim el~ilerimiz onun canm1 abn> 
buyururken, Nahl suresinde . (28), "melekler onlann camm abr,, Zii
mer suresinde (42), "Allah canlan altn>, Secde suresinde (14) is'e, 
"sizin cammz1 oliim melekleri abn> buyurulmaktadu. Bu dort ayette 
once el~iler, sonra melekler, sonra Allah ve nihayet oliim meleginin 
can ald1g1 belirtilmektedir. Burada goze ~arpan farkhhg1 iinlii miifes
sir imam Begavi §6yle a~1klar : «El~ilerin ve meleklerin oldiirmesi can 
almak, oliim meleginin oldiirmesi dua ve emir, Allah'm oldiirmesi ise 
oliimii yaratmas1 §eklindedir.» Keza Bakara suresinde (51), "Mtisa ile 
kirk gece vaidle§mi§tim, denilirken, A'raf suresinde (142), ccBiz Mtisa 
He otuz gece. sozle§mi§tik. Biz ona on gece daha katti'k.>> buyurulmak
tadlr. A~cak ikinci ayette otuzun iistiine on daha katllarak k1rka ta
mamlanmaktadir. 

Kur'an'm mii§killeri konusunda miistakil eserler kaleme almmu~
tlr. · Bu konuda ·ilk bilgileri Abdullah ibn Abbas verirse de miistakil 
eser kaleme alml§ olanlar Ebu Ali ibn Muhammed ibn Miistenir el
Kutrub (61. 82l)'dur. Aynca Ebu Abdullah Muhammed ibn Muslim 
ibn Kuteybe el-Dineveri (61. 889) Te'vil Mii§kil el-Kur'an adh bir eser 
kaleme almi§tlr. 

m) Kur'an'da Miicmel ve Miibeyyen : 

Miicrriel kelimesi anla§Ilmayan laf1z demektir. Miicmel ayette an
lamlar i~i~e girdigi i~in hangisinin kasdedildigi a~1k~a belli olmaz. 

. Kur'an'da manas1 kapah bir~ok ayet vard1r. Ancak islam bilginlerinin 
bir k1sm1 (sozgelimi Zahiri mezhebinin kurucusu Davud el-Zahiri) 
miicmel ayetlerin varhgm1 kabul etmezler. Kur'an-1 Kerim'de yer alan 
mucmel ifadeler ozetle §6yle s1ralanabilir : 

1 - Zahirin nereye gittigi bilinmez. Sozgelimi Fat1r suresindeki 
(10), "Giizel kelimeler ona yiikselir, onu da iyi amel yiikseltin> ayetin-

deki onu da ifade eden ( .w .r.. ) daki ((hUll zamiri Allah' a m1, gii- · 

zel sozlere mi, yoksa iyi i§lere mi raci olacag1 ihtilafhdu. Polayisiyla 
bu ayet miicmeldir. 
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2 -- Lafzm garib olmas1. Sozgelimi Bakara suresindeki (232), 

( ~ _,L..U YLi) kelimesi miicmeldir. 

3 - Takdim ve te'hir. 
4 - Kelimenin iki z1t anlamla birle§mesi. 
5 - Atlf ihtimali veya isti'naf sebebi. 
6 - Asll lafzm ba§ka bir §ekle donii§tiiriilmesi gibi durumlar aye

tin anla§1lmasm1 onlemektedir ve bu Kur'an'daki miicmele lafzt ifade 
eder. 

Keza Bakara suresinin (229), ccTalak iki kerredin> ayeti miicmel
dir. Miiteakiben gelen (230) ayet, ((Eger onu boljarsa bir daha o kadm 
baljka bir kocaya nikahlanmcayJ!. kadar kendisine helal olmaz.>> · miic
meli a~1khga kavu§turmu§tur. 

Aynca miibeyyen ve miicmel ayetler peygamberin hadisleri ile de 
beyan edilebilir.1 

n) Kur'an'da Miibhemler (Miibhemat el-Kur'an) 
Kur'an-1 Kerim'de isimler ac;1k olarak zikredilmeyip, mevsul isim

ler veya zamirler ile erkek veya kadmlar, melek veya clnlerden · bir 
topluluk, kabileler zikredilmektedir. i§te Arap dilinin kendine has bir 
ozelligi olan bu mevsul isimlerin veya zamirlerin kime delalet ettigini 
tesbit etmek giic;tiir. islam bilginlerinden birc;oklan bu miibhem la
fizlarm. merciinin biricik kaynagmm nakil oldugu gorii§iindedirler. On
lara gore bu konuda §ah1slarm gorii§iine itibar · yoktur. Miibhem la
ftzlar hakkmdaki bilgi, nakle dayand1g1 ic;in, naklin saglam senedler- o 

le Hz. Peygambere, sahabe veya tabiine ula§mas1 gerekmektedir. Ni
tekim miibhem laftzlar konusuna israiliyat ad1 verilen c;ogu hurafe 
olan Tevrat. ve incil'e miistenid rivayetler siziDI§tir. 

Kur'an-1 Kerim'de miibhem lafizlann bulunmasmm sebepleri ara
smda §Unlan zikretmek miimkiindiir : Miibhem lafzm gizlenmesinden 
maksat, o miibhemin atfedilmesini istemenin daha belig oldugulm 
gostermek ic;indir. Nitekim Bakara suresinde (234), dnsanlardan oy
lesi vardu ki onun diinya hakkmdaki sozii senin ho§~na gidiyon> bu
yurulmakta ve bu ifade ile Ahnes ibn ~iireyk kastedilmektedir, bi~a
hare o, ~ok iyi bir miisliiman olmu§tur. 

Miibhem lafzm belirtilmesinde onemli bir fayda miilahaza ediime
digi ic;in laf1z miibhem olarak kullamhr. Sozgelimi Bakara sftresinde 
(259), ccveya bir kasabaya ugramilj olan kimse gibisini gormedin mi?>) 
ayetindeki miibhem ifade edilen .kasabadan maksad, Kudiis'tiir. An-

(1) Bu konuda daha geni§ bilgi edinmek i~in bkz. Siiyt1tt, · el-ltkAn, IT, 18 - 20. 
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cak kasabamn belirtilmesinde ayetin akl§l bakimmdan bir fayda soz
konusu degildir. 

Bir~ok kerre ge~en laf1z, ba§ka ayetlerde tekrar zikredilerek ay
dmlatihr ve boylece Kur'an'm bir ifade zenginligi kazanmas1 sagla
mr. Sozgelimi Fatiha suresinde ccKendilerine nimet verdiklerinn aye
tiyle Nisa suresinin ccPeygamberlerden sad1klardan ve siHihlerdenn 
(60) ayeti a~lk'llga kav~§mU§tUr. 

~ah1s :Jelirlense bile, ozellikten ka~m1larak dikkatleri genele ~ek

mek i~in mubhem Iaf1z kullamhr. Sozgelimi Nisa suresi (100) : ((Kim 
de evinden Allah'a ve Resuliine muhacir olarak ~Ikarsa>> ayetinde bu 
cckimn'den ~uradm ne oldugu belirtilmemektedir. Boylece §ahsa ait 
olan hukum tahmin edilmi§tir. Nitekim ikrime bu ki§inin Damdam 
oldugunu zikretmektedir. (el-Burhan, I , 159). 

Bir diger sebep de mubhem Iafz1 bilinir hale getirmektir. Sozgeli
mi Bakara suresinde (35) : <<Sen, e~inle birlikte cennette oturn buyu
rulmaktadir. Burada mubhemi me§hur etmek i~in Adem'in ismi zik
redilmemektedir. 

Miibhem laf1z isim zikretmeden bir §eyi iistiin niteliklerle yiicelt
mek i~in kullamhr. Sozgelimi Ziimer suresinde (33) : ((Sidk ile gelen 
ve onu tasdik edenn ifadesinde s1dk ile gelen Hz. Muhammed (s.a.) ve 
O'nu tasdik eden de Hz. Ebubekir (r.a.) 'dir. Bu ifade, ismin zikredile
rek durumun belirtilmesinden daha biiyiik bir ta'zim ifade etmektedir. 

Miibhem laf1z bir §eyi eksik niteliklerle kii~iiltmek i~in de sozko
riusu edilebilir. Mesela Kevser suresinde (3) : ((Muhakkak ki senin 
aleyhinde olan ebterin kendisidir.» buyrularak As ibn Vail ismi zikre
dilmeden tahkir edilmi§tir. Bu konuda daha pek ~ok ornekler vermek 
miimkiindiir. Miibhem lafzm kullamh§rndaki ana ama~, olay hak
kihda teknik bilgi vermek, tarihe veya ilme I§lk tutmak degil, insan
lara ibret verip imana ve islam'a davettir. 

Kur'an'da miibhem laf1zlarla ilgili olarak bir~ok eserler yazllml§
br. Bunlar ara~{nda Ebu Kas1m Abdurrabman ibn Ahmed el-SUlemi'
nin Siyer, Tarih'il- Alam, ibn Asakir, el-Te~mil ve'l- itmam, Kad1 Bed
reddin ibn Cemal'in el-T1byaq adh eserleri me§hurdur. 

o) Kqr'an'da Soru ve Cevaplar (SuiU el-Kur'an) 
Kur'an-1 Kerim'de ~e§itli soru ve cevap §ekilleri vard1r. Bunlar 

kendi aral::innda tasnir edilir : 
1 - Sorunun hemen ardmdan verilen cevaplar. Bunun ornegi 

Bakara suresinde (219) yer alan : <<Sana neyi infak edeceklerini so
rarlar de ki ihtiyacmizdan artam.>> ayetidir . . 
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2 - Soru zikredilirken mticerred cevap i<;in zikredilir. Bunun or
negi Bakara suresinde (143) : ((Allah imammz1 zayi edecek degildir» 
ayetidir. Bu ayet k1blenin Kudtis'ten Mekke'ye tahvilinden once Ku
dtis'e yonelerek namaz k1lanlara, namazlanmn sahih olduguna dair 
cevaptlr . 

. 3 - Sorunun cevab1 gizli olur. Bunun ornegi Ra'd suresindeki 
(231) : ««Eger Kur'an ile daglar yiikseltilseydi veya onunla yeryiizii 
parf;a parf;a edilseydi veya onunla oliiler konli§turulsaydi ... » Btl soru
nun cevab1 kendi ic;inde gizlidir ki bu cevap, o kitap Kur'an olurdu 
§eklindedir. 

4 - Ayn cevaplar. Bu cevap iki §ekilde olabilir: 

a) Soru ve cevap ayn ayn surelerde yer ahr. Sozgelimi Fiirkan 
suresindeki (60) : ««Dediler ki Rahman nedir?» ayetinde sorulan sualin 
cevab1 Rahman suresinde yer almaktad1r : ««Rahman Kur'an'1 ogret
mi§ ve insam yaratmi§tlr.» (Rahman, 1). 

b) Veya soru ve cevap aym surede yer ahr. Sozgelimi Ftirkan 
suresindeki (7) : ««Dediler ki bu Resul naslldu ki yemek yiyor?» Onla
rm bu sorusuna aym surede (20) : ((Biz senden evvel ne kadar peygam
ber gondermi§sek onlann hepsi de yemek yerlerdi» cevab1 verilmi§tir. 

5 - Bir suale iki cevap birden verilir. Sozgelimi Zuhruf suresin
de (31) : ««Ve dediler ki bu Kur'an iki kasabadan birinde bir adama 
indirilmeli mi, degil mi?>> Bu sualin iki cevab1 vard1r. Birinci cevap 
yine Zuhruf suresinde (32) verilmektedir : ««Yoksa onlar m1 payla§b
nyorlar Rabbinin rahmetini?» ikinci cevap ise Kasas suresinde (68) 
yer almaktad1r : ((Ve Rabbin diledigini yaratu ve sec;er.» 

6 - Baz1 sorulann cevab1 soziin ic;erisinde sakhd1r. Sozgelimi Sad 
suresinde (1- 4) : ((Sad. 0 §anl1 §erefli Kur'an'a yemin ederin'l ki» 
ayeti Hz. Peygamberin hak elc;isi olmad1gm1 iddia eden katirlere ye
min ve tehdit .ile peygamberliginin dogrulugunu isbat eden bir cevap
hr. 

7 - Soziin sonunda cevap verilir. Bunun ornegi Kehf suresin- · 
deki (22) : ««"Uc;tiir diyeceklen> ayetinin cevab1 aym ayetteki : ««De ki 
Rabbm onlann sayisim en iyi bilendin> boltimtidtir. 

8 - Mahzuf cevap. Bazan sorularm cevab1 hazfedilir. Sozgelimi 
Muhammed suresinde (14) : ««Yoksa Rabbinden apaf;lk bir burhan iize
re olan kimse mi?» ayetinin cevab1 mahzuf olup, bu gibi kimsenin hali 
««diinya hayatmm benzetilen kimsenin bali gibi midir?» diye sorul
maktadir. .. 

9 - iki soruya bir cevap, bazan ayet-i ketime, mukadder iki so-
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runun kar§1hgm1 bir cevap ic;erisinde vermektedir. Ornegi 11ur sure
sinde (20) : <<Eger iizerinizde Allah'm fazb ve rahmeti olmasaydi ... 
Muhakkak ki Allah Rauf ve Rahim olandm> ayetidir. 

10 - Sorunun cevab1 soruya biti§ik olmayan bir bOliime raci olur. 
Sozgelimi Ankebut suresi (16) : ccibrahim'i de hatula. Hani o kavmine 
demi§ti ki, Allah'a ibadet edin ve O'ndan korkun, eger bilirseniz bu, 
sizin i~in daha hayubdir.>> ayetinin cevabl yine aym surede (24) 'dir: 
<<Bu sebeple kavminin ona cevab1 §oyle demeleri olmu§tu. Onu oldii
riin veyahut yakm onu.» 

11 - Sorunun ic;inde yer alan cevap. Bunun ornegi . Yusuf sure
sinde (71 - 72) yer alan : ccDediler ki ne kaybettiniz? Onlar da hiikiim· 
dann su kab1m anyoruz, dediler.» Burada soru ve cevap ic;ic;edir. 

12 - Bazan da cevap cdehu» §eklinde varid olur. Sozgelimi Ah
zab suresinde 'yer alan (32) : ccYava§ ve yumu§ak soyleyin sonra kal
binde hastallk bulunanlar temaha dii§erlen> buyurulurken cevap nor
mal §ekildedir. 

13 - Vakte dayah cevap . . Gafir suresinde yer alan (60) : ccRab- . 
bimiz buyurdu ki bana dua edin size icabet edeyim.» Duamn ne zaman 
kabul olacag1m Hz. Peygambere soran ashaba cevap olarak Bakara su
resinde yer alan ( 186) : ccKullanm sana benden sorduklannda muhak
kak ki · ben yaklmm. Dua ettiginde bana dua edenin duas1na icabet 
ederim. Oyleyse onlar da benim davetime icabet etsinler ve bana iman 
etsinler.» ayetiyle cevap verilmi§tir. Kur'an-1 Kerim'deki soru ve cevap 
konusu ba§hba§ma bir eser mevzuu olmamakla beraber hemen hemen 
usluba dair eserlerin hepsinde. bu konU:da bilgi verilmi§tir. 

p) Kur'an'da Hitablar (Hitab'iil- Kur'an) : 

Kur'an-1 Kerim'de birc;ok hitab ifadeleri yer almaktad1r. Bu hi
tablar c;ogunlukla ya Hz. Peygambere veya Hz. Peygamberden ba§ka
sma veya hem peygambere, hem de ba§kalarma y"oneltilen Jntablard1r. 
Usul kitaplarmda pek c;ok hitab ornekleri sozkonusu edilir. Ozellikle 
Zerke§i'nin el-Burhan fi Ulum'il- Kur'an adh eserlerinde bu konuda 
detayll mala,mut yer almaktad1r. Kur'an'~ki hitablar ba§hca §U §e
kilde tasnif edilebilir : 

1 - Kastedilen umumi bir§eyin, umumi hitab §eklinde belirtil
mesidir. Yunus suresindeki (44) : cc§iiphesiz Allah insanlara hi~bir §ey
le zulmetmez» ayeti bunun ornegidir. 

2 - Hitab hususidir ve hitab ile hususiyet kasdolunur. Mesela 
Maide suresinde yer alan (67) : ccEy Peygamber Rabbmdan sana indi
rUeni teblig et» ayeti bu hitabm ornegidir. 
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3 - Hitab hususidir, fakat hitab ile umumiyet kasdolunur. Bu-
. nun ornegiTalak suresinde (1) yer alan §U ayet-i celiledir : "EY Pey
gamber, kadmlan bo§ayacag.mz vakit...» Buradaki hitab, her ne ka
dar Hz. Peygambere ait ise de biitiin mii'minlere §amildir. 

4 - Hitab umumidir, fakat hitabla kosdolunan ikinci bir §eydir. 
5 - Hitab sadece cinse yoneltilmi§tir. "EY insanlar ... >> , ile ba§la

yan bir~ok ayet-i kerime gibi. -
6 - Hitab sadece tiire yo11eltilmi§tir. ccEy israilogullan ... » diye 

ba§layan ayetler gibi. 
. 7 - Hitab sadece zata yoneltmi§tir. ccEy ibrahim, Ey Musa, Ey 

· Muhammed, Ey Peygamben> gibi ifade~erle ba§layan hitablar boyledir. 
8 - S1rf medh i~in hi tab tevcih edilir. "EY iman edenler ... n . diye 

ba§layan ayetler boyledir. 
9 ~ Hitab yalmz yerilmek i~in tevcih edilir. "EY kiifredenler, 

diye ba§layan ayetler boyledir. 
10 - ·s1rf sayg1 ve §eref vermek i~in hitab tevcih edilir. ccEy Adem, 

l'~inle beraber cennette oturun.n · (A'raf, 19) ayeti bunun ornegidir. 
11 - Hitab, s1rf kii~iik dii§iirmek i~in yoneltilir. Sozgelimi "Sen 

artlk kovulmu§sundur ve muhakkak la'net senin iizerinedir.>> (Hicr, 
34- 35) hitab1 §eytamn durumunu kii~iiltmek i~indir. 

12 - Alay ve istihza i~in yap1lan . hitab. Sozgelimi Duhan sure
sinde (ayet, 50) : "Qiinkii sen ~ok §erefli idim) buyurularak Ebu Cehl'-
in durumu ile alay edilmi§tir. . 

13 - Miifred lB.fziyla cem'e hitabedilir. Sozgelimi infitar sure
sinde (ayet, 6) : ·"EY insan, Kerim Rabbine kar§I seni aldatan ne?, 
Burada muhatab tek oldugu halde biitiin insanhga hitab edilmi§tir. 

14 - Cemi' lafz1 il~ miifrede hitab edilir. 
15 - Tesniye IafZI ile miifrede hitab edilir. 
16 - Miifred laf1zdan tesniyeye hitab edilir. 
17 - Tekten sonra ~oga hitab edilir. · 
18 - Zata hitabedilir fakat maksad zatm gayri olanlard1r .. 
19 - Nasihat ve i'tibar i~in hitab edilir. 
20 - Once §ahsa hitabedilirken sonra ba§kasma yonelinir. 
21 - Degi§ik §ekilde hitab yap1hr. _ 
22 - Akillllara hitab ediliyormu§ gibi, cans1zlara hitab edilir. 
23 - Tahrik etmek i~in hitab edilir. 
24 - Azab ve tehdid i~in hitab edilir. 
25 - Te§vik i~in hitab edilir. 
26 - Nefret ettirmek i~in hitab edilir: 
27 - Sevindirmek ve ho§land1rmak i~in hitab edilir. 
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28 - Sevdirmek i~in hitab edilir. 
29 - Aciz b1rakmak i~in hitab edilir. 
30 - Yalanlamak i~in hitab edilir. 
3i - Yakmak ve haytflandtrmak ic;in hitab edilir. 
32 - ~ereflenditmek i~in hitab edilir. 
33 - Mevcud olmayan bir §eye hitab edilir. 

(Bu konuda daha geni§ bilgi i~in bak1mz; Zerke§i, el-Burhan, II, 
217- 253; Siiyuti, el-itkan, n, 33- 35; Ismail Cerrahoglu, Tefsir Usu
lii, 188- 194). 

r) Kur'an'da Nasih . ve Merisuh 

1 - Nesh Mes'elesi 

Kur'an-1 Kerim'in tefsirinde ~ok onemli konulardan birisi de nesh 
mes'elesidir. Nesh mes'elesi bilinmeden Kur'an tefsirleri kesinlikle dog
ru sonuc;lara varmaz. Liigat bak1mmdan nesh kelimesi · ortadan kal
dirmak, (Haec suresinin 52. ayeti bu manadad1r) gidermek, yok et
mek, degi§tirmek, tebdil ve tahvil (Nahl suresinin 21. ayeti bu mana
dadlr), nakletmek . (Casiye suresinin 28. ve 29. ayetleri bu anlamdad1r) 
gibi manalara gelir. Kur'an Terminolojisindeki anlamma gelince; nesh, 
bir nassm hiikmiinii daha sonra gelen bir nassm kaldirmas1d1r. Yani 
§er'i bir hiikmu daha sonra gelen bir ba§ka hiikmiin kaldirmas1 veya 
degi§tirmesidir. Tefsir metodolojisinde nesh mes'elesi son derece kar
ma§Ik bir konudur. Nitekim ilk donemlerden itibaren nesh mes'elesi 
tarti§Ilagelmi§tir. Hz. Peygamber devrindeki mii§rik . Araplar ve ozel- · 
likle Yahudiler nesh. mes'elesini dillerine dolayarak «Hz. Peygamb.er, 
atkada§larma once verdigi emri bozarak onun tersine ba§ka emirler 
vermekte» diye bu mes'eleyi fitne konusu yapmak istemi§lerdir ve bOy
Ieee Peygambere itiraza yeltenmi§lerdir. XIX. as1rdan itibaren geli§-· 
meye ba§layan, orientalizm cereyam ile birlikte nesh mes'elesi ~ur'
an'da kendi kitaplan olan Tevrat ve incil gibi eksiklik arayan mus
te§rikler tarafmdan yeniden giindeme getirilmeye ~ah§tlmi§tlr. Bun
lar, son derece iyi niyetle soruldugu zanm uyandtran «Allah, kendi so
ziinii nas1l degi§tirir?» sorusuyla mes'eleyi ortaya koymaya ~ah§mi§
lardir. Baz1Ian da bunu, islam literatiirunde yer alan el-Beda' ve el
Tahsis konusuyla kan§tlrmaktadirlar. 

el-Beda', mevcut olmayan bir gorii§iin ortaya ~Ikmas1d1r veya once 
gizli iken sonra a~Iklanmasidtr. Ziimer suresinin ( 47 - 48.) ayetleriyle 
Yftsuf suresinin (25.) ayeti el-Beda'nm omegidir. 

Tahsis ise, genel olan bir §eyin baz1 teklerini kasdetmek, geneli 
yalmzca teklere tahsis etmektir. 
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Neshe gelince, §er'i bir hiikiimle ba§ka bir §er'i hiikmii ortadan 
kaldirmakbr. Her · ne kadar zaman zaman neshte de baz1 hiikiimlerin 
tahsisine benzer bir durum mevcut ise de bu aym degildir. Neshte 
hukmiin tahsisine benzer bir durum bulundugu gibi, tahsiste de tek
lerin baz1smd~m hiikmiin neshine benzer bir durum bulunmaktad1r: 
I§te sozkonusu olan bu benzerlikler dolayisiyla baz1 bilginler §eriatta 
neshin miimkiin olamayacagm1 belirtmi§ler ve rieshedilen §eylerin tah
sisten ba§ka bir §ey olmadigmi one siirmii§lerdir. Ancak nesh ile tah
sis arasmda bir 'hayli fark vard1r. <;iinkii nesh, biitiin fertlere ait hii
kiimleri iptal ettigi halde, tahsis biitiin fertlerin hiikmiinii iptal et
mez, sadece belirli fertlere tahsis eder. Nesh yalmz kitap ve siinnette 
oldugu halde, tahsis bu iki kaynagm d1§mda da olabilir. Haberlerde 
nesh olmayacag1 halde tahsis olabilir. i§te nesh ile tahsisin birbirine 
kan§tmlmasmm sebebi bu benzerliklerdir. 

Kur'an'da neshin var olup olmad1g1 konusunda iki ayn gorii§ bu
Iunmaktadir. Bir kls1m bilginler neshin varhg1m kabul ~derek Kur'
an'm kendinden onceki kitaplan neshettigini bildirirler. Yeni kurul
maya ba§layan islam toplumunun geli§mesi geregi emir ve yasak ni
teligindeki baz1 ayetlerin hiikiimleri sonradan kaldinlmi§br. Nesh, b~ 
sebeple inan~ esaslan ve habe~lerle alakah olmaYip sadece emir ve 
yasaklara dair hukiimlere inhisar eder. Diger bir klSlm bilginlere gore; 
her ne kadar Kur'an'm ge~mi§ kitaplan neshetmesi ve kendi i~eri
sinde de baz1 ayetlerin birbirini neshetmesi ak1l. bak1mmdan miimkiin 
ise de, Kur'an'da nesh~dilen v_e nesheden ayetlerin bulunmas1 miim
kun degildir. Ne~hi sistemli olarak reddedenler arasmda Ebu Muslim 
Muhammed ibn Bahr isfaM.ni (ol. 934) bulunmaktad1r. Son zaman
larda da miiste§riklerin tesiri ile bu konuda yeni gorii§ler ortaya atan 
miisliiman bilginler ~1km1§br. 

Nesh ile ilgili olarak Cenab-1 Allah Nahl suresinde §oyle buyur-
. maktad1r : ccBir ayetin yerini ba§ka bir ayetle degi§tircligimiz zaman, 

AIJah ne indirdigini gayet iyi bilirken, onlar ''sep sadece uyduruym.-
snn" diyorlar. Hayu . onlann ~ogu bilmezler. De ki : Onu, Ruh'iil - Ku
diis mii'minlerin imamm peki§tirmek, miisliimanlara hidayet vermek 
iizere Rabbtm katmdan hak ile indirmi§tir .. Andolsun ki ona elbette bir 
insan ogretiyor dediklerini biliyoruz. Kasdettikleri ki§inin dili yaban
ctdtr. Kur'an ise apa~Ik Arap~adtr.>> (Nahl, 101- 103) . Mekke'de nazil 
olan bu ayetle Hz. Peygamberin Kur'an'1 uydurdugunu iddia edenlere 
yeterli ve gerekli cevap verilmektedir. Bakara suresinde ise : ccBiz bir 
ayeti nesheder veya unutturursak ondan daha hayuhsmt yahut da 
dcngini getiririz. Bilmez misin ki Allah §iiphesiz her §eye Kadir'dir.» 
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(Bakara, 106). Bu ayetle daha onceki §eriatlarm neshedilmi§ olduk
lan belirtilmektedir. Nesh koriusunda ba§hca ii<; temel problem bulun-
maktadlr: -

a) Prensip itibariyle nesh durumu aklen caiz midir, degil midir? 
Biitiin miisliimanlar neshin aklen caiz oldugunu kabul ederler. 

b) Aklen nesh caiz ise pratikte ger~ekten vuku'bulmu§ mudur, 
bulmarm§ m1dlr? Ger<;ekten nesh vuku'bulmu§tur. Nitekim Kur'an'dan 
once Tevrat'ta da neshedilen bOliimler bulunmaktad1r. Sozgelimi Hz. 
Adem'in <;ocuklanmn onceleri birbiriyle evlenmesi kabul edilirken bi
lahare yasaklanml§tlr. Keza Tevrat'ta Yahl1:dilerin cumartesi giinii i§ 
yapmalan yasaklanrm§ken, H1ristiyanlar bu yasag1 kaldirrm§lardir. Bu 
da gosteriyor ki; nesh miiessesesi; Kur'an'dan once Tevrat ve incil'de 
de mevcut olan bir miiessesedir. 

c) Kur'an-1 Keri~'de nesh var m1dlr, yok mudur? Yukarda da 
zikrettigimiz gibi Kur'an'da neshin olup olmad1g1 konusunda iki ayn 
gorii§ buluruilaktad1r: 

Kur'an'da neshin bulunmad1gmi soyleyenler genellikle §U gerek
.;eleri gostermektedirler : 

a) Ak1l bakmimdan nesh caiz olmakla beraber Kur'an'da bilfiil 
neshedilmi§ ayet yoktur. 

b) Nesh mes'elesi Kur'an'm prensipleriyle alakah olmay1p sade
ce tefsirde bir metoddur. 

c) Kur'an'da neshedilmi§ ayetler Tevrat ve incil'deki prensipler
den ibarettir, yoksa Kur'an kendi prensiplerini neshetmemi§tir. 

d) Kur'an'da bir ayetin, digerini neshettigine dair kesin bir delil 
yoktur. 

e) Neshi kabul edenlerin neshedilen ayetin once, neshedenin ise 
sonra indigine dair yeterli delilleri yoktur. 

f) Hz. Peygamberden, bir ayetin digerini neshe~tigine dair kesin 
bir hadis nakledilmerni§tir. imam Siiyuti men8Uh SaYilan ayetleri ted
kik ederek bunlarm saYISimn yirmi civannda oldugunu belirtir. Bu 
ayetlerin de neshedilmi§ oldugu kesin degildir. Mensuh ayetlerle, nes
h~den ayetler §Unlardlr : 

2 ~ Nesheden ve Neshedilen AyeUer 

Neshedilen Ayet Nesheden Ayet 

Bakara suresinin 115. ayeti 

Bakara, 180 
Bakara, . 1~4 

Aym suredeki 4. ayet . tarafmdan 
neshedilmi§ti.t. ' 
~isa, 11 - 1~ ve 176. 
Bakara, 185; 
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Bakara, 183 
Bakara, 217 
Bakara, 240 
Bakara, 284 
Al-i imran, 102 
Nisa, 8 
Nisa, 33 
Nisa, 15 
Maide, 2 
Maide, 12 
Maide, 106 
Enfal, 75 
Tevbe,41 
Nur, 4 
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Bakara, 187. 
Tevbe, 5 ve 36. 
Bakara, 224. 
Bakara, 286. 
Tegabiin, 16. 
Nisa, 16. 
Enfal, 75 ve Ahzab, 6 . 

. Nur, 2. 
Tevbe, 35. 
Maide, 49. 
Talak, 2. 
Enfal, 76. 
Tevbe, 91 ve 122. 
Nur, 32. 
Ahzab, 50. 
Miicadile, 13. 
Enfal, 41. 
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Ahzab, 52 
Miicadile, 12 
Miimtehine, 11 
Miizzemmil, 1 Miizzemmil, 20. ~yeti ile · neshedil

mi.§tir. 

Nesh konusunda umumiyetle tartu~ma mevzuu yap1lan hususlar
dan birisi de insa (Hz. Peygamberin haf1zasmdan bir ayetin silinmesi) 
mes'elesidir. Ancak islam bilginleri bOyle bir durumu kabul etmemek
tedirler. Hatta Hindistan'h iinlii bilgin ~ah Veliyyullah el-Dihlevi, "el
Fevz el-Kebir" adh tefsir metodolojisine ait eserinde, Siiyuti'nin men
sfth sayd1g1 ayetleri birer birer tedkik ederek yirmiiki saYISim be§e in
dirmi§tir. (Bu eser, M. Sofuoglu tarafmdan Tiirkt;eye t;evrilmi§tir.) 

Neshin f;e§itleri : 

Neshin ba§hba§ma iit; tiirii varchr: 
a) Hiikmii · mensuh, metni baki kalan ayetler. 
b) Metni mensuh, hiikmii baki kalan ayetler. 
c) Hem metni, hem de hiikmii mensuh olan ayetler. 

Birincinin 6rnegi k1blenin tayini, ikincinin 6rnegi recm ayeti, iit;iin
ciiniin 6rnegi olarak da ccAdemoglunun iki vadi dolu mali olsa iif;iin
ciiyii istemedeki, hlrs1 gosterilmi§tir. Ayetlerin tarihi tedkiki bakimm
dan nesh mes'elesinin 6nemi ortadadlr. 

Nesh konusunda Metodoloji'ye ait eserlerde detayh bilgiler bulun
dugu gibi, ba§hba§ma eserler de kaleme ahmnl§tlr. Nesh konusU?da 
ba§llba§ma eser yazml§ olan miiellifler §Unlard1r: 
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1 - Katade ibn Diiame (ol. 736), 
2 - Ebu Ubeyd Kas1m ibn Sellam (ol. 838), 
3 - Ebu Davud el..;Sicistani (ol. 888), 
4 - Ebu Bekr el-Enbari ( ol. 940), 
5 - Ebu Ca'fer el-Nahhas (ol. 949), 
6 - Hibetullah ibn Selame (ol. 1019), 
7 - ·Ebu Bekr ibn el-Arabi (ol. 1148), 
8 - Ebu'l- Ferec Abdurrahman ibn el-Cevzi (61. 1201), 
9 - Mekki ibn Eb-q Talib- (oL 925), 

10 - Celaleddin el-Siiyuti (ol. 1505), 
11 - Ebu Abdullah Muhammed ibn Hazm (61. 1064) 

Genellikle el-Nasih ve'l- Mensuh adm1 ta§1yan bu eserler II,lUhte
lif devirlerde basllm1§lard1r. {Bu konuda daha geni§ bilgi ic;in bak1mz, 
Siiyuti, el-itkan, II, 27- 34; Zerkani, Menahil el-irfan, II, 69- 106; Sup~ 
hi, el-Salih, Mebahis, fi Ulum'il- Kur'an, 259- 274; ismail Cerrahoglu, 
Tefsir UsUlii, 118- 124; Mehmet · Sofuoglu, Tefsire Giri§, 138- 148). 

Kur'an'dan onceki mukaddes kitaplarda neshin bulunduguna dair 
pek ~.ok ornekler vardlr. Bunlan Zerkani §oylece . ozetler : «Neshin vu
kuuna dair Yahudi ve Hristiyanlardan nakledilen metinler pek c;oktur. 
Biz bunlardan bir k1smm1 s1rf onlan ilzam ic;in a:I1yoruz. Bu koriuda 
onlarm inand1klarma inanm1yoruz: 

1 - Tevrat'm birinci babmda gemiden «;1karken Nuh'a tannmn 
§oyle dedigi belirtiliyor : "Ben her canh hayvaru sana ve senin soyun
dan gelenlere yiyecek olarak kildim, ot ve bitki gibisim hepsini sizin 
i~in sa:hverdim; sadece kan miistesnadtr. sakm onu yemeyin.>, Sonra 
Tevrat'm iic;iincii babmda "Nuh'tan sonra birc;ok din m(msuplarma da 

· baz1 canh uayvanlann yenmesi yasaklanmi§tir" denilerek onceki me
tin neshedilmi§tir. 

2 - Tevrat'ta Allah Teala'mn Hz. Adem'e k1z ,c;ocuklarmi er!tek 
<;ocuklariyla evlendirmesini emrettigi soylenir. Hatta ikizlerin erkek 
olam diger di§ilerle, di§i olam da diger erkekle evlendirilerek boylece 
birbirine e§ kilmd1g1 belirtilir. Bilahare Yahudi ve Hiristiyanlarda kar
de§in karde§le evlenmesi yasaklanmi§tlr. Bu da gosteriyor ki bir son
raki hiikiim bir onceki hiikmii neshetmi§tir. 

3 - Allah Teala Hz. ibrahim'e ogullar1m kurban etmesini . em
retmi§, sonra da kurban etmemesini buyurmu§tur. Kur'an'da neshi in
kar edenler kendi dinlerinde kabul etmektedirler. 

4 ::- onceleri cumartesi avlanmak _ da dahil, butun i§ler mubah 
iken bilahare tann cumartesi giinii avlanmay1 yasaklarm§tir, onlar 
bunu boyle kabul etmektedirler. 
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.5 - Tann israilogullarma buzag1ya tapanlan Oldtirmelerini em
retmi§len, bilahare oldtirtilmemelerini buyurmU§tUr. 

6 - ~z. Ya'kub'un §enatmda iki karde§le aym zamanda evlen
mek varken Hz. Musa'mn §eriatmda yasaklanmi§tlr. 

7 '-- Bo§anma, Musa Peygamberin §eriatmda me§ru' iken, isa Pey
gamber -;zina hali di§mda- bunu yasaklami§tlr. 

8 - - Matta incili'nde Hz. isa'nm mahalli bir peygamber olarak 
israilogullarma gonderildigi, buna kar§lhk Markos incili'nde ,biittin 
insanlara gonderilmi§ oldugu belirtilmektedir. Eger her iki incilin htik
mti dogru ise birinden biri digerini rieshetmi§tir. 

9 - ibrahim, Musa ve isa peygamberin dininde. stinnet farz ikeri 
havariler stinneti yasaklami§lardl. , 

10 - Domuz eti yahudilikte yasak ve Hz. isa da onu helal kil
mami§ken Havariler Hz. isa'ya ragmen domuz etini yemeyi helal, say
mi§lardir. (Zerkani, Menahil el-irfan, II, 87- 88). 

3 - Neshin ~e§itleri ; 
islam· di,ninde ve hukukunda nesh konusu Kur'an ve siinnette yer 

allr. Bu bak1mdan dort ~e§it nesh'ten soz etmek gerekir : 
I- Kur'an'm Kur'an ile neshi. Miisltimanlarm ~ogunlugu Kur'

an'm Kur'an tarafmdan neshinin caiz oldugunu ve vuku'buldugun;u 
kabul ve bu noktada icma ederler. Bu nesh tiirtiniin; yukarda da soy
ledigimiz gibi, nassm ve htikmiin birlikte neshedilmesi, nassm kahp 
hiikmtin neshedilmesi, hiikmiin kahp nassm neshectilmesi gibi ii~ ayn 
boltimii vard1r. 

II - Kur'an'm siinnet tarafmdan neshi. Bu konuda islam bilgin
leri farkh gorti§lere sahiptirler. Bir k1sim buna cevaz verirken bir kis
m~ cevaz vermezler. Cevaz verenler de bilfiil vuku'.buldugunu ve bilfiil 
vuku'bulmad1g1m soyleyerek ikiye aynhrlar. Siinnetin Kur'an'1 neshe
debilecegini soyleyenler imam Malik ve Ebu Hanife'nin taraftarlanyla 
Mu'tezile ve E§'ari kelamc1larm ttimiidtir. Bunlara gore Kur'an'm sun
net tarafmdan neshedilmesi; ne kendiliginden, ne de ba§kas1 tarafm
dan miistahil degildir. <;iinkti siinnet de Kur'an gibi Allah tarafmda:n 
gonderilen vahylerden bir vahydir. Aralanndaki fark Kur'an'm . laflz
larmm ve ifadesinin Allah tarafmdan tanzim edilmi§ olmas1, siinnetin 
laf1zlarmm Peygamber tarafmdan tanzim edilmi§ olmas1d1r. Allah'm 
bir ayeti bir ayetle neshetmesi caiz olduguna gore, siinnetin de ayeti 
neshetmesi caizdir. 

Siinnetin Kur'an'1 neshetmesini kabul etmeyenler imam f;!afii ve 
Hanbel'in tara:ftarland1r, . Zahirilerin ~ogunlugu da bu gorti§tedirler. 



416 HADlSLERLE. KUR'AN-I KERIM TEFSlRi 

Bunlar be§ bak1mdan sunnetin Kur'an'I neshedemeyecegini iddia eder
ler. -

III - Siinnetin Kur'an ile neshedilmesi. Bunu da caiz gorenler 
ve gormeyenler bulunmaktadir. Kur'an'm sunneti neshedecegini soy
leyenler arasmda §afii ve beraberinde 90k az bir kitle bulunmaktadir. 
Kur'an'm sunneti neshedecegini soyleyenler arasmda kelamcilar ve fa
kihlerin 9ogunlugu bulunmaktadir. Reddedenler arasmda da §afii ve 
beraberinde 9ok az bir kitle bulunmaktadir. Kur'an'm sunneti neshe
decegini soyleyenlere gore; her ikisi de vahy mahsulu olmas1 hasebiyle 
ve vahyin birini neshedebildigine gore, digerini de neshedebilecegin
den ibarettir. Onlara gore bu husus bizzat vuku'bulmu§tur. Nitekim 
namazda Kudus'e dogru donmek ayetle degil, siinnetle sabit olmu~tur 
ve bilahare ayet bunu neshetmi§tir. Keza Ramazan gecelerinde yeme 
i«;me ve cinsi temas oru9 tutanlara onceleri yasak iken, sonra bu hu
sus da ayetle neshedilmi§tir. 

IV - Siinnetin siinnet ile neslil; -Siinnetin siinnet ile neshi dort 
§ekilde olabilir. Mutevatir sunnetin mutevatir siinnet tarafmdan nes
hedilmesi, ahad sunnetin ahad siinnet tarafmdan neshedilmesi, ahad 
sunnetin mutevatir sunnet tarafmdan neshedilmesi, mutevatir sunne
tin ahad siinnet tarafmdan neshedilmesi. ilk U.9 nesh turunu islam bil~ 
ginleri kabul etmi§lerdir, sonuncusu ise aklen caiz olmakla beraber, 
§er'an cevaz1 ihtilathd1r. Cumhur adi verilen ekser-i fukahl;l bunu ka
bullenmezken, Zahiri mezhebi inensuplan kabul etmi§lerdir. islam hu
kukunda neshin caiz olup olmayacag1 hususu geni§ inceleme konusu 
olmu§tur. Daha fazla bilgi i9in islam Metedolojisi alan f1k1h usUlu ki
taplarma bak1labilir. 

s) Kur'an-1 Kerim'de Viictih ve Nazair 
Kur'an-1 Kerim'de aym latizlarm degi§ik anlamlarda kulamldigl 

goriilmektedir. Ancak bir ayette bir kelimenfn ifade ettigi anlam ba§
kadir, aym kelimenin ba§ka bir ayette ifade ettigi anlam ba§kadir. 
Kur'an Metodolojisinde bunun adl vucuhdur. Buria mukabil degi§ik 
kelimelerin aym anlarm ifade etmesine de Nazair denir. Kur'an'm iyi 
anla§Ilmasi i9in bu hususlarm bilinmesi lazimdlr. Kur'an'da yer alan 
bir kelimenin birden 90k anlama gelmesi (bazan yirmi degi§ik mana) 
Kur'an'daki e§siz mucizenin ifadesidir. <;unku insan eserlerinde boyle 
§eyleri bulmak imkans1zd1r. 

Kur'an'da yer alan kelimelere baz1 ornekler vermeye 9ah§ahm. 

Sozgelimi Huda ( ..S..J.A. ) kelimesi Bakara suresinde (5) beyan, Al-i 

imran suresinde (73) din, Meryem suresinde (76) iman, Ra'd suresin-



I 

KUR'AN-I KERiM'E GIRi5 417 

de (7) ve Enbiya suresinde (73) dai, Bakara suresinde (38) peygam
berler ve kitaplar, Nahl suresinde (16) ma'rifet, Fatiha suresinde (6) 
dogru yol, Bakara (159) ve Muhammed (32) suresinde Hz. Muham
med (s.a.), Necm suresinde (23) Kur'an, Gafir suresinde (53) Tevrat, 
Bakara suresinde (157) ve Tegabun (11) surelerinde istirca', Bakara 
st'tresinde (258) Huccet, Kasas suresinde (57) tevhid, . Zuhruf suresin
de (22) sunnet, Yusuf suresinde (52) islah, Taha suresinde (50) in'am, 
A'raf suresinde (156) tevbe .. . gibi onyedi degi§ik manaya gelmektedir. 

Keza; Cehennem, Nar, Sakar, Hutama, Cahim gibi degi§ik laflz
Jarm da Cehennem anlamma geldigi malumdur. Bunlar da Nazair'e 
ait 6rneklerdir. Bu konuda gerek Zerke§i (el-Burhan, I, 103- 111), ge
rekse Suyuti (el-itkan, I, 143- 146) degi§ik 6rnekler vermektedirler. 

Daha ilk as1rlarda vucuh ve nazaire dair eserler yaz1ldig1 s6ylen
mekte ise de bu konuda ancak c;ok sonra yaz1lffil§ eserler bugun eli
mizde mevcut bulunmaktad1r. Bu eserler arasmda Yahya ibn Muham
med ibn Yahya ibn Sellani (61. 893) 'm yazm1§ oldugu Kitab'Ul- Tasrih, 
I<~bu Bekr Muhammed el-Nakka§ el-Mevslli (61. 962), Ebu Ali el-Han
beli (61. 1078), Ebu Abdullah Muhammed el-Hanefi el-Damegani (ol. 
1085), Ebu'l- Ferec Abdurrahman el-Cevzi (61. 1201) ve Ebu'l- Fadl 
Abbas el-Mlsri gibi zevat1 saymak mumkundur. 

Tefsir. C. I. F . 2"; 



II - TEFSIR iLMi 

a) Tefsir ilminin Mahiyeti 

Tefsir kelimesinin man.alanm yukarda gormti.§tti.k. islam termi
nolojisinde tefsirin tarum1 §Oyledir : Tefsir; be~erin takati ol~iisiinde 
Kur'an-1 Kerim'in Allah'm murad1 iizerine delftlet ettigi hususlardan 
bahseden bir ilimdir. (Zerkani, Menahil el-irfan, I, 471). 

Seyyid ~erif Curcani Ta'rifat adh eserinde tefsiri §oyle tammlar: 
<cAslmda tefsir a~Iklama ve izhar etmektir. !}eriatta ise ayetin mana
smm durumunu, hikayesini ve nazil olu~ sebebini ona a~1k bir delftlet
le delafet edecek bir ifftdeyle izah etmektir.,, (Seyyid ~erif Curcani, 
Ta'rifat, 43). 

Bu tarif geli§iguzel yaptlmami§tlr. Tarifin :muhtevasm1 a~Iklaya
cak olursak her kelimede ayn ayn detaylar mevcuttur. ilim kelime
siyle tasavvur ve tasdika dair bilgiler kastedilmektedir. Abdillhakim. 
Mutavval §erhinde der ki : «Tefsir ilmi tasavvurlar cinsindendir. <;ti.n
ku ondan maksad ayetin laf1zlanmn anlamlanm kavramaktlr.» Sey
yid ~erif ise bunun tasdik turunden oldugunu one surer. «Kur'an-1 Ke
rim'den bahseder» derken ba§ka konularda bahseden ilimler bu ta'ri
fin di§mda kalmaktad1rlar. Allah'm murad ettigi §eylere delaleti ba
kimmdan demekle delaletinin d1§mda Kur'an'dan bahseden ilim ay
nlmaktadir. K1raet ve diger ilimler gibi. Be§erin ~kat1 ol~ti.sunde sozu 
ile de mute§abihlerin manasm1 anlayamamak veya Allah'm murad1m 
oldugu gibi anlayamamak hususu dl§arda kalmaktadlr. 

Ba§ka bilginler de tefsir ilmini §Oyle ta'rif ederler : Tefsir, Aziz 
olan kitabm ahvalini; nuzulu, senedi, ti.slubu, laf1zlan ve gerek ahka
ma muteallik,' genikse laf1zlara muteallik anlamlan bak1mmdan ara§
tlran iliindir. (Zerkani, Menahil el-irfan, I, 471). 

U~ti.ncii bir ta'rif de §oyledir : Tefsir, oyle bir ilimdir ki onda Kur'
an'm laf1zlanmn soyleni§ §ekilleri, bunlarm delalet · ettigi hususlar tek 
tek ve birle§ik olarak hukumleri, birle§ik halde hamledilecek anlam
lan ve diger husftslar ara§tlnhr. (Zerkani, a.g.e., I, 472). Gorilldugti. 
gibi bu ta'rif, yukardaki iki ta'rifin arasmda yer almaktad1r. 
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Tefsir ilminin konusu biitiiniiyle Kur'an ayetleridir. Tefsir, Kur'
an'm biitiin ayetle:rini ve . kelimelerini tedkik konusu yapar. 

Tefsir ilminin gayesi, diinya ve ahirette selamete ve mutluluga 
ula§mak ic;in Allah'm kitabtm, onun maksadma uygun §ekilde anla
mak, anlatmak ve faydah bic;imde c;tkarmak ve 'elde etmektir. 

b) Tefsir ilminin Dogu~u : 

Bilindigi gibi her zaman ilmi ve felsefi eserleri okuyanlar belirli 
bir kiiltiir seviyesine ula§madtk~a ondan yeterince faydalanamazlar. 
i§te gerekli kiiltiirel yetkinligi bulunmayanlarm bu eserlerd~n fayda
lanabilmeleri ancak bu . eseri iyi anlayan, yorumlayan ki§ilerin a~Ik
lama ve yorumlamalanyla miimkiin olur. Klasikle§mi§ dini, felsefi ve 
ilmi metinler; ancak onda derinligine bilgi sahibi olmu§ ki§iler . vasi
tasiyle kavranabilir. Bu husus ilahi men§e'li kitaplar i~in daha da ayn 
bir onem ifade eder. Kald1 ki dini nitelik arzeden ilahi kitaplar in
sanlar tarafmdan anla§Ilmasm diye degil, anla§Ihp okunsun diye in
mi§lerdir. Ozellikle Kur'an-1 Kerim okunup anla§tlma hususuna apayn 
bir onem verir ve strf ibadet amnda okunup bilahare iizerinde durul
mayan laftzlar yt~m olmay1 kabul etmez. Hayatm kitab1 olan ve dun
ya- ahiret ayrimi yapmayan Kur'an anla§Ilmak ve ya§anmak iizere 
inmi§tir. Kur'an iyi anla§Ilmadik~a onun buyruklanm ya§amak miim
ktin degildir. Bu da ancak Kur'an ilimlerinde yeterli bilgiye sahip ki§i
lerin acy1klama ve yorumlanyla miimkiin olabilir. i§te bize Kur'an'I 
ac;tklayan ve ilk defa yorumlayan Allah'm ResUlii olmu§tur. Nitekim 
Cenab-1 Allah Hz. Peygambere §Oyle hitab etmi§tir : ccEy Peygamber, 
sana Rabbinden indirilmi~ olam teblig et... Eger boyle yapmazsan Al
Jah'm risaletini teblig etmemi~ olursun. Allah seni insanlardan korur.n 
(Maide, 67). Peygamberin as1l vazifesinin teblig oldugunu, Kur'an-1 
Kerim muhtelif vesilelerle tekrar eder. Nitekim Nahl ·suresinde buyu-• . 

rulur ki : ccSana da zikri indirdik ki, insanlara kendilerine nele~n in- _ 
dirilmi~ oldugunu a~1klayasm ve onlar da dii§iinsiinler.>> (Nahl, 44) . 
ibrahim suresinde ise §Oyle buyurulmu§tUr : ccBiz kime bir Resul gon
dermi§sek, onu ancak kavminin diliyle gondermi§izdir. Ta ki onlara 
a~Iklasm ... » (ibrahim, 24). 

i§te tefsir ilminin dogu§u boyle bir ihtiya~tan kaynaklanmi§tlr. 
Kur'an'm anla§Ilmasi bir zarurettir bu hususta Allah Teala buyuru
yor ki: 

ccBiz sana miibarek bir kitap indirdik ki ayetlerimi iyice dii§iin
siin ve ta§msmlar ve aklllan olanlar da ondan ogiit alsmlar.» (Sad, 24). 

ccOnlar Kur'an'I dii§iinmiiyorlar nn, yoksa kalplerinde kilit mi var?n 
(Muhammed, 24). 
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((Onlar buyrugu dii~iinmiiyorlar m1, yoksa kendilerine onceki ata· 
Ianna gelmemi~ olan bir ~ey mi geldi?n (Mi.i'minun, 69). 

cc~u kavme de ne oluyor ki kendilerine anlatllanlara yana~miyor
lar?>~ (Nisa, 77). 

i::?te bu ayetler bize Kur'an'm anla§1lmasm1 emretmi§tir. Kur'an'm 
anla§1lmas1 ise ancak tefsirler yoluyla mi.imkun olabilir. 

c) Tefsir ilminin Metodu : 

Kur'an tefsirinde takip edilecek prensipler islam bilginleri tarafm
dan c;;ok titiz ve derin tedkikler sonucu ortaya konmu§tur. Bilindigi 
gibi Kur'an'1 tefsir etmenin en ~agllkh ve dogru yolu yine bizzat Kur'
an ayetleridir. Zira c;ogu Zatll<ln c;ok klsa §ekilde ifade edilen bir aye
tin izahl, ba§ka bir ayette yer almaktadlr. 

Eger bir ayetin tefsiri veya izah1 Kur'an'da mevcud olmazsa pey
gamberin sunnetine ba§vurulur. <;unku sunnet Kur'an'm ac;Iklamasm
dan ibarettir. 

Eger bir ayetin izah1 Kur'an'da veya Si.innet'te varid olmazsa pey
gamberin ashabmm bu husustaki gori.i§lerine ba§vurulur. Zira Hz. 
Peygamberin yakmmda bulunmalan sebebiyle onlar vahyin en gizli 
n.oktalanm ogrenebilme imkarima ermi§lerdir. Bu sebeple onlar Pey
gamberi gordi.ikleri ve vahyin nazil olu§una ::?ahid olduklan ic;in, bize 

. yeterli ve gi.ivenilir bilgi verebilirler. Eger ashabm sozlerinde de bu 
noktay~ dair bir bilgi mevcud degilse ondan sonra gelen tabiinin veya 
tebai tabiinin yorumlarma ba§vurulur. 

Kur'an'm Tefsirinde Siinnetin Rolii : 
Kur'an'm tefsiri ic;in en onemli kaynaklardan ikincisi sunnettir. 

Allah'm Kur'an'mda k1saca beyan buyurdugu, ac;Iklanmas1 gereken hu
sl1slann bir k1sm1m Allah'm Resulu Hz. Muhammed Mustafa bize be
yan etmi§tir. Bilindigi gibi Hz. Peygamberin vazifeleri arasmda Kur'
an'I okuyarak teblig etmek, nazi! olan her ayeti yazdmp surelerindeki 
yerine koydurmak ve ihtiyac; _duyuldukc;a Kur'an'I tefsir etmek te bu
lunuyordu. 

Yukarda naklettigimiz gibi Hz. Peygamber bu gorevlerinin hepsini 
eksiksiz ifa etmi§ ve her gelen ayeti, ashabma okuyarak kaydettir
mi§, yerini ve Kur'an'daki durumunu, ka.pah olan k1srmlanm ac;Ikla
mi§tlr. Peygamberin sunneti kavli, fiili ve takrirleriyle Kura'n'1 tefsir 
niteligindedir. Bu sebeple Sunnet Kur'an'dan sonra islam'm ikinci te
mel kaynag1dlr. 

Si.innetin Kur'an'1 tefsir etmesi muhtelif §ekillerde olmaktadir : 
1 - Si.innet, Kur'an'da gelen herhangi bir konuya muvaf1k ola

rak onu te'kid eder. 

( 



KUR'AN-I KERIM'E GiRi~ 421 

2 - Siinnet, Kur'an'da murad edilen hususu ac;:1klar. Bu babtan 
o!arak sunnet Kur'an'daki mucmel ve mute§abih ayetleri izah eder. 
Namazlarm vakitleri ve rekatlan, secde ve riiku ile diger ibadet §ekil
leri, zekatm mikdan, vakti, nev'i ve haec ibadetleri gibi. Ote yandan 
sunnet mutlak olarak varid olan ayeti takyid eder. Nitekim : ''Hus1z 
erkek ile hirSIZ kadmlann ellerini kesiniz.)) (Maide, 38) ayetinde varid 
olan mutlak1 sunnet takyid etmi§tir. Sunnet Kur'an'da umumi olan 
lftfz1 tahsis eder. Nitekim Enfal suresinde yer alan : ((Ey iman edenler 
ve imanlanna zulmii kan~tumayanlar ... >> (Enfal, 82) ayetindeki zul
miin §irk oldugunu Hz. Peygamber ac;:Iklami§tlr. 

Siinnet Kur'an'da mi.i§kil olan ifadeyi beyan eder. Sozgelimi : ''Fec
rin ak ipi, kara ipinden Sef;ilinceye kadar yeyin if;ill)) ayet-i kerimesin
de varid olan iki ipten maksadm giinduziin aydmhg1 ve gecenin ka
ranhgi oldugunu Resulullah (s.a.) tavzih etmi§tir. 

3 - Si.innet, Kur'an'm siikut ettigi hiikmi.i ifade eder. Ahkama 
dair hadislerin birc;:ogu gibi Kur'an'm zahiren siikut ettigi fakat siin
netin ac;Iklad1g1 hiiki.imlere ya ilhak yoluyla veya nass yoluyla yahut 
da (endiiksiyon) ciizden kiilliin istinbatl yoluyla ac;:1khk getirir. Soz
gelimi Kur'an; bir §eyin helal, diger bir §eyin haram oldugunu belir
tir. Uc;uncii bir §eyin de k1smen haram k1smen helal tarafmda yer ala
bilmesi miimkiindiir. i§te bu uc;:uncii §eyin, iki taraftan birine ilhak 
edilmesini Hz. Peygamberin si.inneti belirtir. Hz. Peygamber bu §eyi 
iki taraftan birisinin hiikmiine nisbet eder. 

Siinnetin, Kur'an'1 izah1 bazan da nass yoluyla olur. Sozgelimi 
Kur'an bir §eyin hiikmiini.i belirler, Hz. Peygamber de ortak sebeplere 
dayanmalan sebebiyle aym §eye k1yasla ba§ka bir §eyi ona ilhak eder. 
As1mda bu §eyin hiikmu Kur'an'da yoktur. Fakat peygamber k1yas yo
luyla Kur'an'da mevcud olan hiikme onu ilhak etmi§tir. Bazan Kur'
an'da muhtelif manalara dair nasslar varid olur, bu nasslan birle§tir
mek ve tek bir noktaya toparlamak mumkun olmaz. Bu takdirde sun
net, nassm muhtelif beyanlanm birle§tirir. 

d) Kur'an-1 Kerim'in Tefsirindeki ihtilaf : 

Hz. Peygamberden sonra Kur'an'm ayetlerinin yorumunda degi§ik 
gori.i§ler ortaya c;:Iknn§tlr. Ancak zamanl~ peygamber devrinin ilahi 
atmosferinden uzakla§an yeni nesiller bu konuda yeterli birligi sag
layamadllar. Bu sebeple farkh tefsirler ortaya <;1kt1, Tefsirdeki bu fark
llhgm iki degi§ik §ekli vard1r. Birincisi tefsirin dayand1g1 sadece na
kildir, digeri ise nakilden ba§ka bilimlerle bilinir. Tefsirdeki ihtilafla
rm sebeplerini §Oylece Siralayabiliriz: 
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I - K1raet farkhhklan : Bilindigi gibi Kur'an-1 Kerim Arap dili
nin Kurey§ lehc;esi iizere inmi§tir. 0 donemde heniiz Arap dili yeterin
ce oturup birlik saglanmad1gmdan farkh lehc;elere gore k1raetler dog
mu§tur. Bu farkh k1raetlerden farkh anlamlar c;1karmak durumu zu
hur etmi§tir. ' 

II - i'rab yoniinden farkhhk : Arap diline mahsus bir ozellik 
olan i'rab, ciimlenin veya kelimenin anlammda biiyiik degi§ikliklere 
sebep olur. Bir kelimeyi mef'ul, mansub veya mecrur okuyunca an
lamlan degi§ir. Bu sebeple bu okuyu§ farkhhklarma dayah anlam ih
iilaflan dogmu§tur. 

III - ~elimenin anlammda lisan bilginlerinin ihtilaflan : Bir 
kelimenin ifade 'ettigi anlam dilde her zaman ic;in yeterince kesinlik 
kazanmaz. i§te yeterince kesinlik kazanmamaktan dolay1 anlam uze
rinde farkh yorumlar ortaya c;1kar. 

IV - Mutlak veya mukayyed olmak ihtimali, ayetlerin farkh tef
sir edilmesinde ayn bir sebep olmu§tur. Sozgelimi Maide suresindeki: 
ccKim de bulamazsa iic;: giin oruc;: tutmahdir.>> (Maide, 89) ayetini Ebu 
Hanife ve imam Sevri ile onlara tabi olanlar takyidle kabul etmi§ler, 
Ubeyy i1:1n Ka'b ve ibn Mes'ud ise ardarda tic; gun §eklinde anlami§
lardir. imam ~afii ise ayeti mutlak olarak kabul etmi§tir. 

V - Lafzm iki veya daha fazla anlama gelmesi miimkiindiir. Soz
gelimi, Kalem suresinde yer alan (ayet, 20) "sarim" kelimesi dart ayn 
anlama gelmektedir : Gece gibi olmak, giind-Q.z gibi olmak, yangmdan 
sonra kararmak ve kesilmi§ ot gibi anlamlara gelir. 

VI --=- Ayette hakikat ve mecaz ihtimalinin bulunmas1 da farkh 
tefsirlere sebep olmaktad1r. 

VII .:....._ Umum ve husus ifade etmesi de ayn bir ihtilaf konusudur. 
VIII - Kelimenin fazla olmas1 ihtimali de farkh yorumlara se

bep olmaktad1r. Sozgelimi K1yamet suresinin (ayet, 1) ba§mda yer 
alan nefy edatl olarak kullamlan "Ia" harfinin manas1 c;e§itli yorum
lara sebep olmu§tur.' Baz1lan bu ayetteki lamm ziyade oldugunu ve 
sozii takviye ic;in varid oldugunu soylerlerken, bazilan da "la"mn asli 
anlamda kullamldigmi ve nefy edat1 oldugunu kabul ederler. 

IX - Ayetin hiikmiiniin muhkem veya mensuh olma ihtimali de 
farkll gorii§lerin dogmasmm nedenlerinden birisidir. 

X - Hz. Peygamberden ve O'nun ashabmdan nakledilen tefsir 
rivayetlerinin farkh olmasl, ayetlerin farkh . bic;imde tefsir edilmesine 
sebep olan hususlardan birisidir. Aynca takdim ve te'hirler, izmarlar 
ve birc;ok dil hususiyetleri farkh tefsirlerin dogmasmm sebepleri ara
smda say1labilir. 
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e) Tefsir ~e§itleri 

Tefsir c;e§itleri rmuhtelif §ekillerde tasnif edilmi§tir. ilk tasnif eden
lerden birisi olan Abduilah ibn Abbas, Tefsirin dort §ekilde oldugunu 
bildirir: 

I - Helal ve haramm tefsirr ki kimsenin bunlan bilmemekte 
I 

mazur say1lmas1 miimkiin degildir. 
II - Araplarm lisan bak1mmdan yorumlad1klan tefsir. 

III - Bilginlerin ac;Ikladiklan tefsir. 
IV - Allah'tan ba§ka kimsenin bilmeyecegi tefsir. (Zerkani, Me

nahil el-irfan, I , 478). 
Genellikle tefsiri iic; ayn gurup halinde miitalaa. etmek adet ol-

mu§tur: , 
1 - Rivayet Tefsiri (Tefsir bi'l- Rivaye veya Tefsir bi'l - Me'sur). 
2 - Dirayet Tefsiri (Tefsir bi'l - Diraye veya Tefsir bi'l - Re'y). 
3 - i§ari Tefsir (Tefsir bi'l - i§are) . · 
1 - Rivayet Tefsiri : Kur'an-1 Kerim'de veya Sii~mette veya sa- 

habenin sozleri arasmda Allah'm kitabmda kasdettigi hususu ac;Ikla
YICl nitelikte varid olan rivayetlerden meydana gelir. Sozgelimi Baka
ra suresinde yer alan : ,,Elif, Lam, Mim. i§te bu kitap.. Onda hif;bir 
§iiphe yoktur, o miittakiler i~in hidayettir., ayet-i celilesindeki miit
takileri daha sonra gelen iic; ayet tefsir etmektedir. Siinnetin ayeti tef
sir etmesinin ornegi ise Kur'an ayetlerini ac;IklayiCl §€kilde yer alan 
l~adislerdir. Sozgelimi Enfal suresinde yer alan : ,,ve onlar i~in giicii
niiziin yettigince kuvvet hazulaytn.>> (Enfal, 60) ayet-i celilesini, Ukbe 
ibn Amir'in rivayetinde Resulullah (s.a.) §Oyle tefsir etmi§tir : ((Dik
kat edin, kuvvet atmaktu, dikkat_ edin kuvvet atmaktu, dikkat edin 
lmvvet atmaktir.>> (Muslim, Tirmizi). 

Sahabelerden nakledUen rivayete gelince, sahabeler Hz. Peygam· 
here vahyin geli§ini mii§ahade ettikleri ve peygambere yakm bulun- · 
duklan, ayetlerin manalanm, niizul sebeplerini bizzat duyarak gor
diikleri ic;in onlann Allah'm kelamm1 en dogru §ekilde anla'ma imkan
lan bulundugundan onlarm tefsiri de Kur'an'm tefsiri konusU:nda 
onem if.ade etmektedir. Rivayet tefsiri genellikle gec;mi§te nakledilen 
tefsirlere istinad eder. Ba§lang1c;ta bu tefsir rivayet §eklinde ba§lami§
tir. Once Hz. Peygamberden ashab, sonra ashabdan tabiin · ve tabiin
den de tebai tabiin rivayet etmi§lerdir. Tedvln devrinin ba§lamas1yla 
rivayetler de miistakil eserler halinde toplanmaya ba§lann§tlr. Ali lbn 
Ebu Talha, Ebu Ravk ve ibn Ciireyc'in tefsirleri gibi. 

Hz. Peygamberin · ve ashab1mn ayetleri tefsiri, tarihte e§ine rast
lanmayacak bir titizlikle ve son derece aslma uygun olarak zabtedil-
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mi§tir. Rivayet nakillerinde gerek rivayet edilen ve gerekse rivayet 
edenlere ait almak uzere ~ak saglam hukumler ve kaideler kanmu§ 
ve buna itina gosterilmi§tir. Boylece hatlrlarda mevcud alan bilgiler, 
satlrlara intikal ettirilmi§ ve bu §ekilde bize kadar ula§ffil§tlr. Hadis 
Ustllii'nde gozetilen kurallar bunun en a~1k ornekleridir. Rivayet tef
sirinde gerek Kur'an'm Kur'an'la tefsiri, gerekse Kur'an'm sunnetle 
tefsiri tarti§ma kanusu degildir. Ancak gerek peygambere ve gerekse 
ashaba ve anun tabiilerine isnad edilen sozler bulundugu da muhak
kaktlr. i§te bu sebeple rivayet tefsirinde baz1 zay1f naktalar bulun
maktadir. Bu zay1f naktalar genellikle u~ bolumde taplamr: 

a) Tefsirde uydurma haberlerin yer almas1. 
b) israiliyat hurafelerinin girmesi. 
c) isnadlarm hazfedilmesi. 
Bu zaaf naktalanndan dalay1 rivayet tefsiri ilk gunlerinden iti

baren kan§Ikhk arzetmeye ba§lami§tlr. Bu sebeple Ahmed ibn Hanbel 
(ol. 835) : «Tefsir, meHihim ve megazi gibi ii~ ~eyin ash yokturn diye
rek bu husustaki guvensizligini artaya kaymw~tur. 1 

Rivayet tefsirlerine ait ornekler hadis kitapianmn tefsir bab
lannda bal miktarda · mevcuddur. Rivayet tefsiri sahasmda asha
bm en unliileri §U ki§ilerdir : Hz. Ebu Bekr (ol. 634), Hz. Orner 
(61. 643), Hz. Osman (61. 655), Hz. Ali (61. 660), Abdullah ibn 
Mes'ud (61. 652), Abdullah ibn Abbas (ol. 687), Ubeyy ibn Ka'b 
(bl. 650), Zeyd ibn Sabit (61. 668), Ebu Musa el-E§'ari (61. 664), Ab
dullah ibn Cubeyr (61. 692). Bunlardan ayn alarak Hz. Ai§e (61. 678) , 
Ebu Hureyre (61. 679), Abdullah ibn Amr (ol. 685), Abdullah ibn 
Orner (61. 682), Cabir ibn Abdullah (61. 699) ve Enes ibn Malik (61. 
709) gibi zevat da rivayet tefsirleri nakletmi§lerdir. Tabiinden rivayet 
tefsiri nakleden zevata gelince, bunlar Alkame ibn Kays · (61. 681), 
Mesruk ibn Ecdal (61. 682), Murre ibn ~urahbil (61. 708), Ebu~l- Aliye 
Hefi ibn Mihran (ol. 711), Muhammed ibn Ka'b (ol. 708), ibrahim 
el-Nehai (61. 713), Said ibn Ciibeyr (61. 713), ~a'bi (61. 721), Mucahid 
ibn Cabir el-Mekki (61. 722), ikrime (61. 723), Dahhak ibn el-Muza
him (61. 723), Tavus ibn Keysai:l (ol. 724), Muhammed ibn Sirin (61. 
728), Hasan el-Basri (61. 728), Atiyye ibn Said el-Avfi (61. 729), Ata 
ibn Ebi Rebah (ol. 733), Katade ibn Duame (61. 736), Kays ibn Mus
lim (61. 738), Ata ibn Dinar el-Huzeli (ol. 743), Suddi (61. 744), Zeyd 
ibn Eslem (ol. 753). 

1 Tabiin devri rivayet nakillerinde ele§tiri kanusu alan birc;ak hu
suslar artaya ~1km1§tlr. <;unku bu devirden itibaren sahih isnadlar-

(1) Ahmed Emin, Fecr'U! - Islam, s. 199. 
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dan ~ok iran kulturune dair haberlerin ve israiliyat huratelerinin tef
sire · sizd1g1 goriilmektedir. Tabiinden sonra. tebai tabiin devri dedigi
miz u~uncu nesil gelmi§tir. Bu devirde yava§ yava§ ashab1n ve tabiinin 
si:izleri toplana.rak ku~uk ve buyuk hacimde tefsir kitaplan te'lif edil
mi§tir. ilk te'lif edilen tefsir kitaplan §U zevat tarafmdan kaleme alm
mi§tlr : 

Ebu'l- Hasan Ali ibn Talha el~Ha§imi (i:il. 760), Ebu'l- Hasan Mu
katil ibn Suleyman el-Belhi (i:il. 767), Ebu Abdullah Sufyan ·ibn Said 
el-Sevri (i:il. 777), Ebu Abdullah Malik ibn Enes el-E§bahi (i:il. 795), 
Ebu Muhammed Sufyan ibn Uyeyne el-Hilali el-Kufi (i:il. 813), Ebu 
z_ekeriya Yahya ibn .4iyad el-Ferra (i:il. 822), Ebu Ubeyde Ma'mer ibn 
Musenna el-Basri (i:il. 825), Ebu Bekr Abdurrezzak ibn Hemmam el
Senai (i:il. 826), Ebu Ubeyd Kas1m ibn el-Sellam (i:il. 837), Abdullah 
ibn Muhammed ibn Ebu ~eybe el-Kufi (61. 849), Ebu Muhammed Ab
dullah ibn Abdurrahman el-Darimi (i:il. 868), Ebu Abdurrahman Baki 
ibn Mahled el-EndelUsi (i:il. 890), Abdullah ibn Muslim ibn Kuteybe 
el-Dineveri (i:il. 890) . 

Daha sonra rivayet tefsiri yazmi§ olan belliba§h mufessirler §Un
lardlr : 

1 - Muhammed ibn Cerir el-Taberi, Cami'iil- Beyan an Te'vil'il -
Kur'an. 

2 - Ebu'l - Leys el-Semerkandi, Bahr'el - Ulum. 
3 - Ebu ishak el-Sa'lebi, el-Ke§f ve'l- Beyan an Tefsir'il- Kur'an. 
4 - Ebu Muhammed el-Huseyn el-Begavi, Mealim el-Tenzil. 
5 - ibn Atiyye el-Enduliisi, el-Muharrer'iil - Veciz fi Tefsir'il - Ki

tab'il - Aziz. 
6 -- imaduddin Ebu'l- Fida ismail ibn Orner ibn Kesir, Tefsir'el

Kur'an'il - Azim. 
7 - Abdurrahman el-Sealibi el-Ceva~hir'ul-Lisan fi Tefsir'il-Kur'an. 
8 - Celaleddin el-Suyuti, el-Durr'ul- Mensur fi Tefsir'il- Me'sur. 
9 - Muhammed Cemaleddin el-Ka"s1mi, Tefsir'ul- Kas1mi, Meha-

sm'ul - Te'vil. 
, 

Bu tefsirin sonunda yer alacak olan tefsir tarihi bi:ilumunde bu
tun tefsirler hakkmda detayh olarak bilgi · verilecektir. 

2 - Dirayet Tefsiri : Rivayetle sm1rh kalmay1p dil, edebiyat, din 
ve diger ilimlere dayamlarak yap1lan tefsirdir. Dirayet tefsirinde soz-

. konusu olan re'y ve ictihadd1r. Dirayet tefsiri bir zaruret ve maslahat 
saikiyle zuhur etmi§tir. Qunku ba§langiC;ta Araplar yanmadanm Slmr
lan dl§ma yay1lmam1§ken dillerinin se!ikasma hakimdiler. islam'm fii
tuhatiyle sm1rlar geni§liyerek yabanc1 milletler ve degi§ik fikirlerle 
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kar§Ila§Ihnca lisan yetenekleri zay1flamaya ba§lad1 ve bu sebeple Arap
c;ayi asli §ekli tizre muhaJaza edebilmek it;in kurallar konulma geregi 
duyuldu. Ozellikle Arap olmayan mtisltimanlarm islam'm temel kay
nagi olan Kur'an'1 ogrenme ihtiyar;lan, bu kaidelerin konulmas1 faali
yetini daha da hizland1rd1. i§te boylece dirayet tefsirlerine de ihtiyar; 
has1l oldu. Ozellikle islam ktilttirtintin yabanc1 ktilttirlerle kar§Ila§
masi, muhtelif ak1mlann ortaya t;1kmas1, . dirayet tefsirleri konusun
daki faaliyetleri h1zland1ran sebepler olmu§tur. Dirayet tefsirinin caiz 
olup olmamasl hususu onceleri uzun uzadiya tartl§llffil§; kimileri bunu 
kabul ederken, kimileri de kabul etmemi§tir. Bu sebeple re'ye dayah 
tefsir olan dirayet tefsiri iki §ekilde mtitalaa edilmi§tir : Bir k1Sm1 red
dedilen ve begenilmeyen, yani caiz olmayan tefsirdir demi§ler. Ikinci 
k1s1m ise ovtilen, begenilen ve caiz kabul edilen tefsirdir demi§ler. Di
rayet tefsirinin caiz olmasl it;in, bazl kurallara dikkat edilmesi gere
kir. Bunlan §6ylece s1ralayabiliriz : 

a) ZaYif ve mevzu hadislerden sak1mnak ve Hz. Peygamberden 
nakledilen stinnete uygun tefsir yapmak. 

b) Ashabm soztinti almak. 
c) Ltigata dayamlarak soztin delalet etmedigi §eylerden kar;m

mak. 
d) Soztin geregini ve §eriatm htiktimlerinin delaletlerini kabul 

etmek. 
i§te bu kurallara riayet edilerek yapllan tefsirler caiz ve makbul 

kabul edilmi§tir. Buna aykm tefsirler ise caiz ve makbul sayilmami§
tJr. Dirayet tefsirinde kar;mllmas1 gereken husU,slar §Unlard1r: 

a) Lisan . ve dini htiktimleri bilmeden Allah'm kelammdan Al
lah'm muradm1 beyan etmeye kalki§mak. 

b) Bozuk gorti§lere hamlederek Allah'm kelamm1 yanh§ yorum
lamak. 

c) Allah'm kendisinden ba§ka kimsenin bilemiyecegini buyur
dugu hususlan ar;1klamaya kalki§mak. 

d) Hit; bir delile dayanmadan Allah'm ayetini belirli hususlara 
tahsis etmek. 

e) Heva ve heveslere uyarak _ Kur'an'1 istedigi gibi tefsir etmeye 
kalki§mak. 

Dirayet tefsiririe kar§I t;Ikan bazllan, ·re'y ile tefsir yap1lmasm1 ka
. bul etmez ve caiz gormezler. Bunlann delillerini -§Oylece Slralayabili
riz: 

a) Re'y ile tefsir, bilmeden Allah hakkmda soz soylemektir. Al
lah hakkmda bilgisizce konu§mak yasak oldugundan re'y ile tefsir de 
yasaktlr. 
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b) Allah'm Resulii Tirmizi'nin ibn Abbas' tan naklettigi hadiste 
buyurur ki : ccBildiginizin di§mda benden hadis nakletmekten ka~mm, 
~iinkii kim bana kas1th olarak yalan · uydurursa cehennemde yerini ha
Zirlasm. Kim de Kur'an hakkmda kendi gorii§iine gore soz soylerse . 
cehennemde yerini hazulasm.>, Ebu Davud'un Ciindeb'den naklettigi 
hadiste de Allah'm ResuHi buyurur ki : ccKim Kur'an hakk1hda kendi 
gorii§iine gore soz soylerse isabet etse de hata etmi§ olur.,, i§te bu iki 
hadis dirayet tefsirinin yap1lmasm1 onleyen hirer nasst1r. Ancak dira
yet tefsirini caiz gorenler bu hadisi; Kur'an'm mii§killeri ve miite§a
bihleri gibi ancak Hz. Peygamberin ve ashabmm rivayetleri kanaliyle 
bilinecek hususlarda gorii§ beyan etmeye hamlederler. Kald1 ki bu iki 
hadis; kendi gorii§, arzu ve heveslerine gore Kur'an'1 tefsir etme ko
nusuna aittir. 

c) tic;uncii delilleri ise ashabm ve tabiinin Kur'an hakkmda ken
di gorii§leriyle soz soylemekten kac;mmaland1r. Ozellikle Hz. Ebu Bekr 
(r.a.) 'in : ccKur'an hakkmda kendi gorii§iimle veya bilmedigim bir §eyi 
soyliyecek olursam hangi yer beni saklar ve hangi gok beni golgelen- . 
dirin, sozii re'y ile tefsire engel olanlar ic;in en biiyiik mesned olmu§
tur. Said ibn M~eyyeb'e Kur'an'dan bir ayetin tefsiri soruldugunda; 
11Ben Kur'an hakkmda bir §ey demem» diye kar§Ihk vermi§tir. ~a'bi 
de · : cctic; §ey hakkmda oHinceye kadar konu§mam. Bunlar : Kur'an, 
ruh ve rii'ya tabiri» demi§tir. 

i§te bu c;ekingenlik, re'y ile tefsire kar§I c;1kanlarm en biiyiik 
mesnedi olmu§tur. Ancak re'y ile tefsire cevaz verenler de buna mu
kabil deliller getirmi§lerdir. Bunlar delil olarak Allah Teala'mn : ccOn
lar hala Kur'an'1 dii§iinmeyecekler mi? Eger o Allah'tan ba§kasmm ka
tmdan olsayd1 onda bir~ok · ihtilaflar bulurlardu (Nisa, 82) ayeti He. 
ccBu, sana indirdigimiz miibarek bir kitaptir. Ayeilerini iyice dii§iinsiin
le•· ve akll sahipleri hatulasmlar diye.,, (Sad, 29). i§te bu ayetler Kur'
an'I dii§iiniip, iyice tefekkiir edip, ayetlerini degerlendirmeyi emret
mektedir. Binaenaleyh selim ak1l ve saf dii§iince sahiplerinin bu gorevi 
ifadan kac;mamalan gerekir. Hatta Kur'an-1 Kerim, Kur'an'1 dii§iin
meyenleri kmayarak buyurmaktadir ki : C<Yoksa onlar Kur'an'I iyice 
dii§iinmiiyorlar rm? Daha dogrusu onlann kalplerinde kilitler mi var'?}) 
(Muhammed, 24) buyurmaktad1r. Dii§iinmek anlam,a ve ·bilmenin ba§
langicldlr. 

Ote yandan Allah'm Resulii ibn Abbas' a dua ederken :. ((Allah'1m 
onu dinde fakih k1l ve ona iyiligi ogret» diye dua etmi§tir. Bu dua da 
gosteriyor ki ogrenmek ki§i ic;in bir fazilettir ve bu ic;tihad ve gorii§e 
ait tefsir yapmaktlr. Nihayet re'y ile tefsir caiz olmazsa birc;ok ahka-
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rnm batll olmast gerekir. <;iinkii peygamber her ayeti ayn ayn tefsir 
etmemi§tir. Buna mukabil i~tihad edenin yamlsa bile mukafaata ere
cegini buyurhlu§tur. Oyleyse re'y ile tefsire cevaz vermemek yerine, 
onun §artlarma uygun olarak yap1lmas1 gerekir. Bu sebeple dirayet tef
sirinde bulunmas1 gereken ozellikleri 'tesbit etmek ve belirli s1mrlar 
i~erisinde belirli esaslara bagh olarak tefsire miisaade etmek gerekir. 
Binaenaleyh, dirayet tefsiri yapacak ki§ilerin sahip olmalan gereken 
baz1 ilimler vard1r. Bu ilimleri islam bilginleri ~e§itli §ekilde belirtmi§
lerdir. Zerkani'nin ifadesine gore; dirayet tefsiri yapacak ki§inin Iii
gat, nahiv ve mensuh kopulanm bilmesi gerekir, aynca Kur'an'daki 
miibhem ve miicmel ifadeleri a~1klayan hadisleri bilmesi gerekir. Bun
lara Have olarak giiniimiizde geli§mi§ olan modern ilimlerin temel pren
siplerini, insanhk dii§i.incesinin geldigi merhaleyi bilrilek §arttlr. An
cak boylece asrm gereklerini de ku§atan bir tefsir mumkiin olabilir. 
«Tefsirde en list mertebeye ermenin yolu, Kur'an'm laf1zlanm liigat 
ehlinin kullam§lanna gore iyice bilmek ve bunlann delaletini iyice tes
bit etmek, uslub ve ifade, meani ve beyan ilimlerine vaklf olmak, be
§eriyetin getirdigi halleri bilmek, kainat hakkmda bilgi sahibi olmak 
ve bu bilgilerin neticesinde insanlan islam'a ~ekmenin yollanm bul
mak, aynca Resulullah (s.a.)'m ve ashabmm siretini, hayat tarzm1 
iyice tedkik etmi§ olmak lazimdir.)) (Zerkani, Menahil el-irfan, I, 526-
527). 

En onemli dirayet tefsirleri §Unlard1r : 
1 - Zemal).§eri ( ol. 949), el-Ke§§af an Hakaik'il - Tenzil. 
2 - Fahreddin el-Razi (ol. 1209), Mefatih'iil- Gayb, 
3 - Kad1 Beydavi (ol. 1286), Envar'iil- Tenzil ve Esrar'iil- Te'vil. 
4 - Ebu'l- Berekat el-Nesefi (ol. 1300) Medarik'iil- Tenzil, 
5 - Hazin (ol. 1340), Lubab'iil- Te'vil, 
6 - Ebu Hayyan el-Endeliisi (ol. 1344), el-Bahr'iil- Muhit, 
7 - Hatib el-§erbini (ol. 1570), el-Sirac'iil- Miinir, 
8 - Ebu Suud Efendi (ol. 1574), ir§ad'iil- Akl'il- Selim. 
9 - Alusi, Ruh'iil - Meani. 
3 ...,.... i§ari Tefsir : Tarikat ve tasavvuf ehlinin ayetlerin zahirini 

bunun di§mda bir anlama te'vil etmek maksadiyla ve i§aret yoluyla 
geldigini soyledikleri tefsirdir. i§aret tefsiri 'konusu tartl§mabdlr. 
Buna cevaz verenler oldugu gibi, reddedenler de vard1r. Zerke§i el-Bur
han adb eserinde sofilerin tefsirinin tefsir olmadigm1 ifade eder. imam 
Nesefi akaidinde nasslarm zahire gore tefsir edilmesi .gerektigini ve 
bunun dl§ma ~1kmamn, bat1l ve ilhad ehlinin ihtiyar ettigi metod ola
cagmi ifade eder. Ancak tasavvuf ehlinin' tefsiriyle batmilerin tefsiri 
arasmda fark vardtr. Tasavvuf erbab1 a~etin zahiri mana_smm kasde-

dl 

r. 
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dildigini kabul etmekle beraber, bunun 6tesinde zahirden anla§Ilma
yan gizli anlamlarmm bulundugunu da iddia ederler. Bu bak1mdan 
i§ari tefsirleri kabul edenler baz1 §artlar one siirmii§lerdir. Bu §artlar : 

1 - Tefsir, ayetin zahirine aykm olmamahd1r. 
2 - Tefsir eden ki§i, zahirin dl§mda ayetin asll maksadmm bu 

oldugunu iddia etmemelidir. 

d1r. 

3 - Te'vilin, ayetin aslma ayk1n ve uzak olmamast gerekir. 
4 - Yaptlan tefsir, §eriat ve aktlla taaruzu olmamahdtr. 
5 - Tefsiri, bu tiir yorumlamamn §eri bir dayanag1 bulunmall-

Ancak bu §artlara haiz olan i§ari tefsirler kabul g6rmii§tiir. Bel
liba§h i§ari tefsirler arasmda §unlan sayabiliriz : 

1 - Ebu Muhammed Sehl ibn Abdullah el-Tiisteri (61. 896), Tef
sir'iil - Tiisteri. 

2 - Ruzbahan Bakli ~irazi (61. 1210), Faraid'iil- Beyan fi Haka
ik'il - Kur'an. 

3 - Muhyiddin ibn el-A'rabi (61. 1240), i'caz'el- Beyan. 
4 - Sadreddin el-Konevi (61. 1274), i'caz'el- Beyan fi Te'vil'il-

Kur'an. 
5 - Necmeddin Kiibra (61. 1282), Bahr'iil- Hakaik. 
6 - Hace Ya'kub Cevhi (61. 1494), Akaid'iil- Te'vil. 
7 - Nizameddin Hasan ibn Muhammed el-Nisaburi (61. 1494), 

Garaib'iil - Kur'an. 
8 - Nimetullah Nahcevani (61. 1514), Tevatiir'el- ilahiye. 
9 - Ahmed Emir Buhari (61. 1516). 

10 - ismail Hakk1 Bursevi (61. 1725), Ruh'el- Beyan fi Tefsir'il ~ 
Kur'an. 

Bunlardan ayn olarak baz1 mezhep mensublanmn tefsirleri bulun-
maktadlr ki bu tefsirler muhtelif ki§iler tarafmdan kaleme ahnmi§tlr: 

a) Mu'tezile Tefsirleri : 
1 - Kadi Abdiilcebbar (61. 1042), Tenzih'il- Kur'an an'il- Metain, 
2 - ~erif el-Murtaza (61. 1044), Gurret'iil- Fevaid ve Diirer'iil-

Kalaid, 

rar, 

3 - Zemah§eri (61. 1143), el-Ke§§Rf an Hakaik'il- Tenzil. 
b) ~ia Tefsirleri : 
1 - Mevla Abdiillatif el-Gazdani, Miad'iil- Envar ve Mi§kat'iil- Es-

2 - Hasan el-Askeri (61. 873), Tefsir Hasen el-Askeri, 
3 - el-Tabersi (61. 1143), Mecma'iil- Beyan fi Ulum'il- Kur'an;· 
4 - Muhsin el-Ka§i (61. 1680), el-Safi fi Tefsir'i Kelamullah'il

vafi, 
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5 - Seyyid Abdullah el-Alevi (ol. 1826), Tefsir el-Kur'an, 
6 - Muhammed el-Horasani (14. asrr), Beyan el-Saade . . 
Bunlardan ayn olarak Batmilerin ve Zeydilerin tefsirleri bulun-

maktadir. Ozellikle Batmiler Kur'an'a son derece uygunsuz anlamlar 
vermeye ~ah§maktadirlar. Batmiligin Karamite, ismailiye, Seb'iye, 
Hurremiye, Babekiye, Muhammire gibi kollan bulunmakadir. Batmi
Jer islami terimlere gizli anlamlar vermeye ~ah§Irlar. Sozgelimi gus
liin, ahdi yenilemek oldugunu, orucun s1rn a~Iklamadan uzakla§mak 
oldugl.mu, Ka'be'nin peygamber, bab'm Ali, Safa'run peygamber, Mer
ve'nin Ali oldugunu iddia ederler. Bu tefsirlerden omekler ve tefsirler
le alakah bilgiler eserin sonunda yer alacak Tefsir Tarihi boliimiinde · 
detayh olarak anlatilacaktir. 
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C) KUR'AN-1 KERiM'iN EDEBi i'CAZI (E~SiZLiGi) 

i'CAZ el-KUR'AN 

a) i'caz Nedir? 

Acz ( ~ ) masdarmdan tiiretilmi§ olan i'caz kelimesi aciz bl

rakmak anlamma gelir. Nitekim aym kokten gelen mu'cize de bir §e
yin benzerini yapmaktan muhatab1 aciz b1rakan §eydir. Bilindigi gibi, 
Hz. Peygamberin en onemli mu'cizesi Kur'an-1 Kerim'dir. Peygamber
likten bahsederken soyledigimiz gibi, her peygamber kendi gorii§lerini ' 
~evresindekilere kabul ettirebilmek i~in onlan, benzerini yapmaktan 
aciz b1rakan mu'cizeler gostermek zorunda kalm1§tlr. Gosterilen mu'
cizeler neticesinde kalbinde ku§ku bulunan baz1_ kimseler o peygam
berin dogruh.~gunu kabul etmek mecburiyetini hissederler. Mu'cizelerin 
mahiyetine baktlg1mtzda goriiyoruz ki, her peygamber kendi devrinde 
ge~erli olan konularda, 0 konunun en mahir ki§ilerinin yapmaktan 
aciz olduklan fevkal~de §eyler gostermektedirler. Sozgelimi, Hz. Mu
sa'mn devrinde biiyiiciiliik pek yaygm oldugundan Hz. Musa biiyii
. ciiliigii alteden mu'cizeler gostermi§tir. Nitekim elindeki asay1 ejderha 
§ekline dondiirerek sihirbazlann, biitiin oyunlanm altetmi§tir. Hz. !sa 
devrinde ise tip «;ok geli§mi§ oldugundah onun gostermi§ oldugu mu'
cizeler tlbbm yapmaktan Aciz kald1g1 §eyler olmu§tur. Nitekim Hz. !sa 
korlerin goziinii a«;ffi1§, sag1rlan · i§ittirmi§ ve dilsizleri konu§turmu§ 
ve hatta Oliileri diriltmi§tir. Boylece her peygamberin mu'cizesi kendi 
devrinde ge«;erli olan konularda olmw~tur. Ancak bu mu'cizeler, her 
zaman ge«;erli olabilecek ve biitiin insanlara hitap edecek Iiitelikte ol
Ihaytp sadece devrindeki insanlan ikna edici ve onlan dogru yola itici 
n.itelikteydi. Qiinkii bu mu'cizeleri gorenler yalmzca o devirde ya§a
yanlardl. Bundan sonra rivayet . halinde dilden dile aktanlmakta ve 
neticede pratikte bir omek gosterme~ imkam kalmamakta idi. 

Hz. Peygamber her ne kadar harika tiiriinden baz1 mu'cizeler gos
termi§ ise de hi«; §iiphesiz onun mu'cizelerinin en biiyiigii Kur'an-1 Azi- · 
mii§§an'd1r. Bilindigi gibi · Hz. Peygamberin devrinde Arap edebiyatl 
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iishlb ve hitabet yoniinden en iistiin dereceye ula§m1§ bulunuyordu. 
Hatta Arap edebiyatmm altm ~ag1 diyebilecegimiz cahiliyet devri, ede
biyat sanatmm muhtelif dallarmda son derece verimli eserler ortaya 
koymu§tu. i§te bu devirde Hz. Peygamberin insanlara sundugu en bii
yiik mu'cize, o toplumun ge~erli deger Ol~tisii olan edebiyat ve san'atla 
alakah idi. Nitekim Kur'an-1 Kerim belagat ve fesahat konusunda eri
§ilmez bir seviyeye ula§arak kendi devrindeki edebiyat ve san'at ha
yabm geride b1rakrm§b. Onun hi~bir k1sm1 ba§kalan tarafmdan taklid 
edilmemi§ti. Allah kelam1 oldugu i~in be§eri kelam onun seviyesine 
hi<;bir zaman ula§amaz. Nitekim bu hususta Allah Teala §oyle buyu
ruyor : ·<eOna Rabbinden daha ba§ka ayetler indirilmeli degil miydi? 
dediler. De ki o ayetler ancak Allah katmdandu. Ve ben sadece apat;tk 
bir uyartciytm. Kar~Ilannda okunup duran ve sana indirilen o kitap 
kendilerine kafi gelmedi mi? Onda iman eden bir topluluk it;in muhak
ltak biiyiik bir rahmet ve ogiit vardir.>> (Ankebut, 50- 51). 

<eDe ki insanlar ve cinler bu Kur'an'm bir benzerini meydana gc
iirmek it;in toplansalar ve birbirlerine yard1m da etmi~ olsalar onun 
benzerini meydana getiremezler.» (Nisa, 88) . 

Kur'an-1 Kerim'in insanlan aciz b1rakan iistiinlugti, yani i'caz1; 
insanlarm onun benzeri veya ona yakm herhangi bir metni meydana 
getiremeyi§leridir. Bu bak1mdan Kur'an Hz. Peygamberin en btiytik 
ve en onemli mu'cizesi olarak ~aglar otesinden insanhga hitab etmi§
tir. Ve bu sayede bir as1rda ya§ayan insanlara hitab etmek yerine, bti
tiin as1rlarda ya§ayan insanlara hitab edip onlara dogruyu gostermi§ 
ve ma'nevi diinyalarma hakim olmu§tur. Kur'an-1 Kerim'in i'caz1 ~ok 
yonltidtir. Bu tisttinliik dil, hikmet ve belagat ilminin yam s1ra, Kur'
an'm te'lifinde, muhtevasmda sozkonusu ettigi bilgi ve ilimlerde, si
yasi, ilahi ve hukuki dtizenlemelerde, kainatla ilgili a~1klamalarda ve 
bildirilen haberlerde gortilmektedir. Kur'an-1 Kerim'in iistiinliik nok
talanm s1ralay1p bitirmek mtimktin degildir. Zira her devirdeki ke§if- . 
ler ve bulu§lar onun bu tistiin ve harika ozelligini gozler online ser
mekte ve yeniden canland1rmaktad1r. 

b) Kur'an'm Ushibu : 

<;ok k1sa bir sure i~erisinde Allah tarafmdan Resulii Hz. Muham
med Mustafa (s.a.) 'ya indirilmi§ olan Kur'an-1 Kerim iislUb bakimm
dan fevkalade yiice bir ozellige sahiptir. Onun muhtelif sureleri ara
smdaki ahenk ayetlerinin akl§l, klssalanmn seyredi§i, telkin ettigi go
rti§ler, mevzu ettigi konular ve hitab tar z1 ile iislUbu her devirde in
sanlarm dikkatini ~ekmi§ ve onlan kendine cezbetmi§tir. Arap dilinin 
Slrlarma vak1f olanlar gortirler ki , Kur'an'm iislubundaki h arika ozel-
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likler, insanlar tarafmdan te'lif edilen hic;bir eserde · bulunmaz. Yalmz 
bu kadarla da degil, bu iislubu Allah tarafmdan indirildigi belirtilen 
veya kabul edilen diger eserlerde de gormek miimkiin degildir. Kur'
an'm iislubunu iyi anlayabilmek ic;in once Arap dilinin ozelliklerini bil
mek, sonra da Kur'an'a ait ilimleri ogrenmek gerekir. Araplarm bela
gat ve fesahatta en iistiin seviyeye eri§tikleri donemde Kur'an-1 Kerim 
onlan, biitiin yard1mc1 giic;leri de toplayarak kendisine benzer en kii
c;iik bir sure meydana getirmeye c;ag1rmi§t1r. Tarihi bir gerc;ek olarak 
sabittir ki hic;bir devirde Kur'an'a veya onun en kiic;iik bir suresine 
nazire yapmak miimkiin olmami§tir. Hatta kendi dillerinin ozellikle
rine vak1f olan birc;ok mii§rik, Kur'an'daki bu harika iislub sayesinde 
miisliiman olmu§tur. Bedevi araplar, c;oliin enginlikleri ic;erisinde ha
yatlanm devam ettirirken, edebi san'atlara son derece onem veriyor
lardl. Ozellikle nagmenin meftunu idiler. Hareketlerinde ve davram§
larmda siirekli bir ahenk ve diizeni ararlard1. Sozlerinin ahenkli ol
masi bedevi Araplar ic;in c;ok onemli bir husustu. ~iirlerinde kafiye, 
nesirlerinde seci olan bir iislub. Kur'an-1 Kerim onlarm bu derin arzu
lanm tatmin eden ve isteklerine kar§lhk veren bir iislub ozelligine 
sahipti. Kur'an'm: iislubu ne §iir, ne de nesirdir. Hakikatl soyl'emek 
gerekirse, onu hic;bir edebi esere benzetmek miimkiin degildir. Ona 
yine Kur'an'm kendi iislubu demekten ba§ka c;are yoktur. «Ondaki te'
kidler, hazifler, i'caz, takdim ve te'hirler, kalbler, iltifatlar, talep ye
rinde haberin vaz'1, taacciib yerinde nida, kesret mevzuunda illet ciim
lesi, ibdal, te§bih, istiare, tevriye, tecnis, mukabele, azap iizerine rah
metin takdim edilmesi, i'caz, itnab gibi daha pek c;ok hususlar onun 
hep iislub ozelligidir.1J 1 

Kur'an'm bu iislubu dostlanm da dii§manlanm da kendine c;ek
mi§ ve ona kar§l olanlar ve onun aherikli nagmelerine kap1hp baglan
maktan kendilerini ahkoyamam1§lard1r. Ve bu harika iislup sayesinde 
miisliiman olan birc;ok mii§rik vard1r. Bugiin de islam'm yay1lmasm
da Kur'an'm mucizevi iislubunun apayn bir onemi oldugu muhakkak
tu. Kur'an'm harikulade iislubu kar§lSmda Hz. Orner direnenieyerek 
islam'a goniil vermi§, Velid ibn Mugire, Lebid, A'§a, Kab ibn Ziiheyr 
gibi belagat ve fesahat ustahin ona kar§l hayranhklanm ve takdir 
hislerini gizleyememi§lerdir. Ahnes ibn Kays, Ebu Cehil, Umeyye ibn 
Halef, Ukbe ibn Rebia ve Velid ibn Mugire gibi Kurey§ liderleri Kur'
an'l dinlememek ic;in biiyiik c;aba harcaml§larsa da neticede : ((Om
riimde benzerini i§itmi§ degilim. Bu sozler ne §iir, ne biiyii, ne de ke· 
hanettir.» 2 demek zorunda kalm1§lard1r. 

(1 ) ismail Cerrahoglu. Tefsir UsOJii , 156. 
(2) ibn Hi~am , Siret. I , 294. 

Tefsir. c. I. F . 28 
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Kur'an-1 Kerim'in iislubu goniillere apayn bir zevk bah§eder, in
sam dii§iince v~ miirakabeye ~agmr. insan ruhunu, derinliklerinden 
yakalayarak son derece uygun ve yerinde soylenmi§ laflzlanyla, usan
dmcihktan uzak teknlrlanyla, fevkalade giizel na:gmeleriyle, durakla
nyla ve tabii akl§l i~erisindeki seci'leriyle her devirde insanlann dik
katini iizerine ~ekmi§ ve ~ekmeye devam etmektedir. ilmi titizlikle dile 
getirdigi akli bilgileri ferd ve toplum hayatlm ilgilendiren ahlaki emir
leri, aile yaplSlnl israfa y6nelik davram§lardan ahkoyan prensipleri, 
son derece ibret unsurlanyla dolu ve ~ekici bir iislupla anlat1Ian kis
salan, tarihi 6rneklerle dolu diinya ve ahiretle ilgili bilgileri, hukuki ' 
doktrinleri, tabii giizellikleri tasvir edi§indeki harikas1 ve dini giizel-

J 

liklerden imani unsurlara ge~i§indeki cevvaliyeti, miicerred konulan mii-
§ahhas qlarak takdimdeki iistiinliigti, gortilmeyeni insan zihninin oniinde 
gortiliiyormu§ gibi canland1rmadaki etkin ikna sistemi, mantlk dokusu 
son derece saglam delillerde ~ekici hitab tarz1, dtinya ve ahiretin mut
lulugunu hedef alan htiktimleriyle Kur'an her as1rda insanlan kendi
sine ~ekmi§ ve ~ekmeye' devam edecektir. Kur'an; Araplardan once, 
kendisinin bir suresine kar§lhk olmak iizere bir ayet getirmelerini is
teyerek meyda:n okumu§, sonra bunu onun benzeri on sureye indirmi§, 
nihayet benzeri bir tek ayete nazire yapmalanm, bu konuda ttim in
sanlan da · yard1ma ~ag1rmalanm istemi§tir : ccEger kulumuza indirdi
gimizden-§iiphe ediyorsamz ve sadtksamz Allah'tan ba§ka yardtmcilan 
da ~agmn, onun surelerine benzeyen bir sure meydana getirin. Eger 
bnnu yapamazsamz -muhakkak yapamayacakstmz- keridinizi kafir
Jer i~in hazulanmi§ olan ve yakacag. insanlarla ta§lar olan ate§ten ko
ruyun.>> (Bakara, 23 - 24) . 

Ne var ki Kur'an'm beyan ettigi gibi bir suresine degil bir ayetine 
bi1e benzer bir metin getirmeleri miimkiin olmamu~tlr. Nitekim Kur'
an'a naziie yapmaya kalki§anlar ve yalanc1 peygamberler onun ben
zeri sozler soylemeye ~all§IDl§larsa da tarihin sayfalan arasmda mev
cud olan bu sozlerin ~ur'an'm belagat ve fesahabyla kabili k1yas ol
mayacak kadar basit ve alelade oldugu gortilmii§ttir ve gortilecektir. 
Nitekim kabile geleneklerine son derece bagh olail Talha el-Niimeri 
Hz. Peygamberden sonra peygamberligini ilan eden yalanc1 peygamber 
Miiseyleme el-Kezzab'1 dinledikten sonra : ccSenin yalanc1 olduguna §e
hadet ederim. Muhammed ise dogrudur. Ne var ki ben Rebia kabilesi
nin yalanctsmt Mudar kabilesinin dogrusuna tercih ederim.n 1 diyerek 
Kur'an kar§Ismdaki hayretini gizleyememi§tir. 

(l) M. Sad1k ~1-Rafii, i'caz el-Kur'an, 195. 
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Kur'an'm i'caz1 yalmzca iislubuna miinhas1r degildir. Kur'an'daki 
te'lif ve insicam, sureler arasmdaki tenasiib ve ahenk bir harika ola
rak kar§1m1zda durmaktad1r. Kur'an sade vatanda§dan en biiyiik dii
§iiniir ve ilim adamma kadar pek c;ok ki§inin kafa yap1sma hitab eden 
ve benzerini getirmekten aciz b1rakan bir ozellige sahiptir. Boyle ha
rika bir eserin okuma yazma dahi bilmeyen bir peygambere indirilmi§ 
olmas1 onun en biiyiik mu'cize oldugunun delili degil midir? Kur'an 
insamn inane; sistemini, ibadetlerini, ahlaklm 1slah ederek. insanlarm 
karde§ligi prensibini yerle§tirmeye c;ah§an ve iistiinliigiin yalmz Allah 
korkusunda oldugunu bildiren bir kitap olmas1 hasebiyle insanm muh
taG oldugu her §eyi kar§Ilamaktadlr. Bu da onun i'cazmm en giizel 
orneklerinden birisidir. Kur'an §iiphesiz ki bir tabii ilimler ansiklope
disi degildir. 0 ilmi konulan kendisi ic;in mevzu etmez. Ancak Kur'
an'm geli§ sebebi, insanlan dogru yola c;ekmek ve Allah'a kul etmek
tir. Bunun yams1ra Kur'an'da muhtelif konular ozet halinde formiile 
edilmi§ olarak vard1r. Ancak bu ilimlere temas; s1rf ibret unsuru ola
rak kullanmak gayesiyledir. DolaylSlyla Kur'an'da pozitif ilimlerin bu
lundugunu soyleniek yanh§tlr, ama bu ilimlerin verileri Kur'an'm da
vetini yaymak konusunda uygun hirer vas1ta olmu§tur. Kur'an-1 Ke
tim'de gayba dair pek c;ok haberler ·varid olmu§tur. Miinatiklarla ilgili 
olarak anlatllanlar, iranhlarla Bizanshlarm muharebeleri ve neticede 
Bizanshlarm galip gelecegine dair haberler Kur'an'm gel~cekle ilgili 
verdigi bilgiler arasmda yer ahr. Kur'an miisliimanlar ic;in mukaddes 
bir kitap olmaktan ote Arap edebiyatmm §aheser bir kaynag1d1r. 0 
Hz. Peygamberin peygamberligini gosteren en biiyiik mu'cizedir ve bii
tiin zaman ve mekanlarda bu mucizeligini devam ettirecektir. Kur'an'
m i'caz1 daha ba§mdan itibaren miisliimanlarm dikkatini c;ekmi§tir ki 
bu konuda birc;ok eserler kaleme alm1§lard1r. Biz onlarm ba§hcalanm 
§6ylece s1ralayabiliriz : 

1 - Ebu Osman el~Cahiz (61. 869), Nazm el-Kur'an. 
2 - Ebu Abdullah Mt,thammed el-Vas1ti (61. 918) i'caz el-Kur'an. 
3 - Abdullah ibn Ebu· Davud (61. 328) Nazm el-Kur'an. 
4 - Ebu'l- Hasan Ali ibn isa el-Rummani (61. 996) Nukat el-i'caz. 
5 - Ebu Siileyman Muhammed el-Hattabi (61. 998) Kitab el-Be-

yan i'caz. 
6 - Ebu Bekr el-Bakillani (61. 1012) i'caz el-Kur'an. 
7 - Abdiilkadir el-Ciircani (61. 1078) Delail el-i'caz . . 
8 - Muhammed ibn Ebu Kas1m el-Bukali (61. 1167) el-Tenbih ala 

i'caz el-Kur'an. 
9 - Fahreddin el-Razi (61. 1209) i'caz el-Kur'an. 

10 -Zekiyiiddin Abdiilazim el-Kayravani · (ol. 1256) el-Burhan. 

~ I 
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11 - Ebu ishak ibrahim el-Cezeri, i'caz el-Burha,n fi i'caz'il
Kur'an. 

12 - Kemaleddin Muhammed ibn Ali el-Zemalkani (61. 1327) el-
Burhan .fi i'caz'il - Kur'an. ' 

13 - Mustafa Sad1k el-Kafii (61. 1938) i'caz el-Kur'an. 
14 - Prof. Seyyid Kutub (61. 1967) el-Tasvir'iil- Fenni fi'l- Kur'an. 
Kur'an-1 Kerim'in i'caz1 konusu giiniimiizde de 6zellikle pozitif bi-

limlerin geli§mesi dogrultusunda bahis konusu yap1lmaktarur. Bu ko
nuda Malik Binnebi ve Vahidiiddin Han gibi ~agda§ yazarlann degerli 
c,;ah§malan vard1r. 

c) Kur'an-1 Kerim'in Edebi Ustiiriliigii : 

Kur'an'm edebi cephesi, klasik tefsirciler i~in tedkik edilecek me
selelerin ba§mda gelmekte idi. 

GerQekten, Kur'an oncesi arap~a hakkmdaki bilgimizin kifayetsiz
ligi, Kur'an arap~asmm mucizeli iislubu hakkmda tam salahiyetle bir 
fikir yiiriitmemize engel ise de, bir sure bu noktada fevkalade miihim 
ve dikkate §ayan tarihi bir delil halinde ortada durmaktadir. 

Sureleri apa~1k bir §ekilde ve dogrudan dogruya, Kur'an, kendi 
iislubunun ulviyetini devrinin biitiin edebi dehasm1 tahakkiimii altl
na alacak bir seviyede ilan etmektedir. Bunu da ~agda§larma §u §a§Ir
tici meydan okuma ile yapmaktarur : 

<<Yoksa,c~nu peygamber kendiliginden uydurdu mu diyorlar? De ki 
oyleyse, eger . iddiamzda dogru soyleyiciler iseniz, siz de O'nun benzeri 
bir sure meydana getirin. Bu hususta Allah'tan ba§ka giiciiniiziin yet
tigi giivendiginiz kim varsa onlan da yard1ma ~ag-Inn.» (Bakara, 23). 

Fakat biz meselenin bu cephesine ba§ka bak1mlardan da yararla
narak egilmek im.kanma malikiz. 

Bedevi,. nagme meftunudur. Temayiilleri, hareketleri, hamleleri, 
derhal ahenkli bir nagmeye inkll~b eder. Arap nazmmm 61~iisii yani 
vezni, devenin k1sa veya uzun adimlandir. Arap nesri ise tabiatiyle 
bedeviyy'Ul:.., asld1r. Arap edebiyat1 asll ifadesini muhakkak ki §iirde bul
mu§tur. 

Ba§tan . ba§a, siivarilerin patirtiSI, Hint ~eliginden mamUI klh~la
rm §akirtiSli harp naralarmm bagirtiSl ile dolu bu ahenkli lisan, mu
hakkak ki en fazla bir Antare'nin kahramanhk h~yecamm veya bir 
imri'iil- Kays'm a§k baygmhgmi ifadeye yarayacakt1r. ilerde g6rece
gimiz gibi bu lisamn te§bihleri, bulutsuz bir g6k, hudutsuz bir <;61 ve 
bir kartalm u~U§U veya Qir ceylamn siiziilii§ii gibi tabiat sahnelerin
den almmi§tlr~ 
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Bu lisanda mistik · veya metafizik hic;bir mefhum mevcud degildir. 
:ilmi, dini veya felsefi manada bir tecrid (soyutlama) veya diyalektik 
anlayu~mdan ise tamamen mahrumdur. 

Tabirleri ise sadece bir · bedevinin ic; ve di§ dunyas1 ic;in gerekli 
olanr:!a.n ibaret olup asla bir yerle§igin ltigatine malik degildir. 

l§te Kur'an'm cihan§timul bir dti§tinceyi ifade etmek ic;in hie; ol
mazsa emi'ine ald1g1 ve dehas1 onunde boyun egdirdigi cahiliyet dev
rinin putperest, bedevi lisamnm ana hatlan a§agi yukan bunlardir. 
Ve her §eyden once, Kur'an-1 Kerim, cihan§timul fikri anlatmak ic;in 
yeni bir ifade §ekli ortaya atmaktadir : Cumle. 

Gerc;ekten, Kur'an ayetleri bedevi'nin misra'Im surup atmi§tlr ve 
fakat ahengi oldugu gibi · muha.faza etmi§tir. Sadece vezni kald1rm1§ 
ve Olc;uyu geni§letmi§tir. 

Geleneksel kaynaklann kaydettigi o devre ait birc;ok §ehadetler, 
ayetler, ayetlerin bedevi rfrhuna ilka ettigi kar§I konulmaz haz hak
kmda geni§ misaller sunmaktadir. 

Hz. Orner bu hazzm ic;erisinde eriyerek hidayete ermi§ti. Devrinin 
edebiyat ve hitabetinin mucessem dehas1 Velid :ibn Mugire de Kur'an'm 
sihirkar guzelligi hakkmda ne dti§tindugunu soran Ebu Cehil'e: 

«Ne mi dti§tinuyorum? Vallahi o:na hic;bir §ey benzemez. 0 ula§I
lamayacak kadar yuksek bir §ey» demi§tir. 

Tabiatiyle sadece c;ol bedevisini izah ve ifade eden bu lisan bir
denbire ilmi, hukuki, ic;timai ve metafizik problemler kar§Ismda kal.an 
insanm ihtiyac;lanna cevap verebilmek ic;in c;ok zenginle§mek zorureti 
ile kar§I kar§Iyadir. 

Boyle bir §eyin ise birdenbire olup bitmesi dunya tarihinde tektir. 
Bu neviden bir filolojik hadise daha yoktur. Zira Arap lisam tedrici 
bir tekamtil gec;irmemi§, Kur'an'm indirili§i gibi tepeden inme ve ih
tilal c;apmda bir geli§me ile ulvi seviyesini bulmu§tur. 

Arapc;a, bir tek sic;rayi§la iptidai mantik sahasmdan, yeni bir me
deniyet ve ktilturun dti§tince hamulesini ta§Iyacak teknik tekamtile 
yukselmi§tir. 

Baz1 tefsirciler Kur'an'm Hicaz arapc;asmdan ba§ka bir lisana ait 
kelimeler kullanmad!gi kanaatindedirler. 

Bununla beraber a§ikar olarak gortilmektedir ki; Kut'an'da yep
yeni tabirler vard1r : Bilhassa vahdaniyeti anlatan yepyeni Arami mef
humlar ve kelimeler "melekut" veya has isimler "Harut, Marut, Calut" . 

. gibi. 
Lisaniyyat (Linguistik) bak1mmdan, kendi oz tabirlerini kendisi 
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getirmi§, amnda ve orijinal bir tarzda yaratm1§tlr. Bu husus, lisaniyat 
bak1mmdan oldugu kadar, edebi bak1mdan da Cahiliyyet arapc;as1 ile 
Kur'an arapc;as1 arasma c;ok net bir farkhhk getirmi§tir. Me§hur miis
te§rik Margoliuth'un gec;ersiz varsay1m1 bu sonucu golgeleyemez .. Zira 
bu tez M1s1r'da Rafii ekolii tarafmdan tamamen cerhedilmi§ ve bugiin 
ancak baz1 kas1th eserlerden ba§ka hie; bir yerde sozii edilmez olmu§
tur. Zaten cahiliyyet devri §airlerinin efsanelerini ifadeye ancak yara
yan bir lisan, nas11 v.e nic;in kendiliginden bu kadar muazzam bir edebi 
degi§iklige ve yiikseklige sahip olsun? Sualine verilecek cevap yoktur. 
Qiinkii bunun' akli izah1 mumkiin degildir. . 

Kur'an'm ortaya koydugu filolojik mes'ele ne olursa olsun, sadece 
yeni tabirler ve bilhassa ahiret hayatma dair getirdigi teknik deyim
ler ba§hba§ma bir tedkik mevzuu olmaya lay1kt1r. Bu saha tefsirciler 
i<;in Kur'an'm iislup viis'atini tesbit imkam verecek olan miihim bir 
aland1r. 

Boylece goriilecektir ki: Kur'an-1 Kerim, arap lisanma vahdaniyet 
mefhumunu ve dini dii§iinceyi sokabilmek ic;in klasik cahiliyyet ede
biyatmm kadrosunu a§Ip gec;mek zorunda kalm1§tlr. 

Ger<;ekte Kur'an-1 Kerim arap edebiyatmda tam bir yenilenmeyi, 
bir taraftan vezinli m1sra yerine, seci'li ifade teknigini koymak ve di
ger taraftan cahiliyyet kiiltiiriinii vahdaniyyet devrine adapte edebil
mek ic;in yeni tema ve mefhumlarla yepyeni bir dii§iince tarzm1 geti
rerek, tahakkuk ettirmi§tir. Fakat bu yeni mefhumlar Kur'an tarafm
dan sadece terciime edilmi§ degillerdir. Assimile ve adapte edilmi§ bu
lunmaktadirlar. 

Mesela incil'deki tanrmm kralhg1 mefhumu boylece oldugu gibi 
kabul edilmemi§ fakat islam'm orjinalitesine uygun hususi bir §ekil 
ic;inde adapte edilmi§tir. ~oyle ki, kralhk kelimesi kar§1hg1 "Miilk"tur. 
Buna ragmen Kur'an-1 Kerim burada "miilk" tabirini degil de Yevm
Gun tabirini kullanrm§tlr. 1 

Bu adaptasyon §ekliyle Kur'an <;ok munasip olarak Kralhk- Mem
leket - Miilk tabirleri arasmda melhuz bir karl§1khktan veyahut incil'in 
c;ok degi§ik §ekilde anlatt1g1 hilkat anlayi§mdan ka~miD1§tlr. Kur'an 
burada hi<; bir usta miitercimin bula.rnayacag1 «Eyyamullah = Allah'm 
giinleri» nefis tabirini kullanm1§tir. 

Bu durum, Kur'an tarafmdan arap lisfmma aktanlan diger bii-

(1) Nitekim Kur'an-1 Kerim §Oyle buyurur : 
.. Andolsun ki Biz Miisa'y1 "'kavmini karanhklardan aydmhga 1.!1kar ve onlara Al

lah'm giinlerini hatirlat" diye giindcrdik .~ (ibrfihim. 5). 
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tiin eski metin mefhumlarmda da tesbit edilebilir. Boylece ccEsprit 
Saint>J de mes'ud bir degi§imle Ruh'iil- Kudiis olmu§tur. 

Vahdaniyyete ait biitiin terimler, Kur'an-1 Kerim tarafmdan kok
Jii bir adaptasyondan sonra almmi§lardir. «Pu.tiphare» isminde oldu
gu gibi. Tevrat'ta gec;en bu isim, sure-i Yusuf'ta «Aziz» olarak zikre
dilmi§tir. 

Tevrat'taki Putiphare ile Kur'an'daki Aziz kelimeleri arasmda se
mantik bir kar§Ila§tlrma yap1lmak istenebilir. Bu yapilmi§tir da ve 
ibrani tefsircileri Putiphare kelimesine M1s1r aslmdan Puti -izzet
liltUf ve Phare nasihat almi§, kelimelerini one siirmii§lerdir ki rna
nasi, «gozde» demek olup Abbe Vigoureux'ye gore «Giine§ Tannsmm 
Gozdesi» demektir. 

Biitiin diger misallerde oldugu gibi burada da bu kelimeyi ahr
ken Kur'an vahdaniyyet prensibine kemaliyle uymak ic;in terkibi bO
lerek islam ruhuna uygun kiSffilnl alffii§tlr : Aziz -gozde- izzetlen
dirmi§. 

Kur'an'qaki mevzularm geni§ligi ve c;e§itliligi emsalsizdir: Bizzat 
Kur'an'a gore «Hic;bir §ey unutulmu§ degildir.>> 

Kur'an denizlerin dibinde yatan bir ta§m ic;inde . gomiilii varhk 
atomundan, mahrekinde tayin olunmu§ gayesine dogru cevela,n eden 
gezegene kadar her §eyi hikaye et:r'nektedir. 

insan kalbinin en iicra ve lo§ ko§elerini tedkik e.der, mii'minin ve 
kafirin ruhlannda en farkedilemeyecek klmildam§lan yakalayan bir 
baki§la dalar. insanhga bugiinkii vazifelerini ogretmek ic;in, yerine gore 
be§er tarihinin en eski devirlerine dondiigii gibi en uzak istikbale de 
uzamr. 

Uzerinde dii§iiniip ibret alarak hatalardan kor~nabilmemiz ic;in 
ge~mi§ medeniyetlerin encam1 hakkmda dramatik tablolar c;izer. 

Kur'an'm, ahlaki ogretimi, insan tabiat1 hakkmda derin bir p<:i
kolojik tedkikin mahsuliidiir. Bir · taraftan insan tabiatim kiic;iiltiicii 
zaaflan te§rih ederken, diger 'taraftan da semavi destamn muhte§em 
kahramanlan ve kurbanlan alan peygamberlerin hayatlarmdaki fa
ziletlere kar§I hayranhk duymaya davet eder . 

. Bunlardan maada bir de samimi tevbeye te§vik ve vahye miiste
nid dinlerin esas1 olan miikatatlandmci ahlak prensibini ac;1klar. 

Bu muazzam panorama oniinde, Thomas Carlyle gibi bir filozof 
heyecanma hakim olamaz ve varhgmm derinliklerinden hayk1nr ve 
Kur'an'dan; ((Bu bir aks-i sedad1r ki tabiatm kalbinden fl§kirmakta
dir» diye bahseder. 
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Filozofun bu haykm§mda, bir tarihc;inin kuru bir tesbitinden c;ok, 
yiiksek bir vicdamn Kur'an-1 Kerim vak1asmm azameti kar§Ismda duy
dugu ba§dondiiriicii hayranhgm elde olmayan i'tiraf1 vard1r. 

insan anlayi§I Kur'an'm geni§ligi ve derinligi kar§tsmda §a§kmhk 
ic;indedir. Kur'an; mimarisi ve nisbetleri ile insanogluna verilmi§ ya
raticihk kudretine meydan okuyan e§siz bir abidedir. 

insan dehas1, her §eyin zaman ve mekan kanunlarma itaat ettigi 
diinyevi planda mahbustur. Kur'an ise hemen daima bu diinya ka
nunlannm di§ma c;tkmakta ve dolaYISiyla insan zekasmm dar hudud
lan ic;ine hapsedilmesi miimkiin olmayan bir mahiyet ta§Imaktadlr
Kur'an'm, dikkatli bir okunu~undan sonra eger mevzuun azameti id
rak edilebilirse anla§thr ki, Hz. Muhammed (s.a.)'in benligi insan ru
hunun otesinde mutlak bir zekanm aletinden ba§ka bir §ey degildir. 

Zaten Hz. Peygamber (s.a.) 'in benligi, Kur'an'da pek az yer bul
maktadtr. · 

Kur'an, nadir olarak Hz. Muhammed (s.a.) 'in hayat hikayesiyle 
me§gul olmaktadtr. Onun en biiyiik Istlraplarma da en biiyiik sevinc;
lerine de Kur'an'da rastlanmaz. Peygamberlik vazifesinin en giic; giin
lerinde sevgili zevcesini ve amcasm1 kaybettigini unutmayahm. Son 
anlarma kadar zevcesinin ve amcasmm ismi gec;ince aglayan Hz. Mu
hammed ic;in bu trajik hadiselerin ne demek oldugunu tahayyiil de 
mi.imkiindiir. 

Bununla beraber bu vefatlara dair Kur'an'da hie; bir i§aret yok
tur. Dogu§ halindeki islam'a sac;lanm, orgiilerini kundak yapmt§ olan 
miibarek zevcenin ad1 bile Kur'an'da yoktur. 

i§te, son zamanlarda birc;ok miiste§rikin dikkatini birc;ok yonden 
iizerine c;eken Kur'an'm, psikanalitik tedkikinde §ah nokta. 1 

d) Kur'an-1 Kerim'in Sihri ,: 

Bu konuda Seyyid Kutub §U bilgiyi veriyor : 
Kur'an, ilk andan itibaren araplan teshir etmi§ti. Hem Allah'm, 

goziinii islam'a ac;t1g1 kimseleri, hem de goziinde perde bulunanfan. 
Eger zevcesi Hadice, arkada§I Ebubekir, amcas1 oglu Ali, kolesi Zeyd 
gibi imana gelmelerine her §eyden once Hz. Muhammed (s.a.) 'in §ah
siyetinin sebep oldugu birkac; ki§iyi istisna~ edersek goriiriiz kl; Hz. 
Muhammed (s.a.) 'in kuvvet ve kudreti, islam'm giicii ve toplulugu ol
madigi ilk davet giinlerinde, inananlarm, imanmda rol oynayan biri
cik amil, ya da kesin sebeplerin ba§t Kur'an'dtr. 

(l ) Bkz. Malik Binnebi, el-Zahiret el-Kur'aniyye, 230 - 239. 
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Orner ibn Hattab\n imana geli§inin hikayesi, Velid ibn Mugire'
nin doniip gidi§inin hikayesi, daha birc;ok iman ve donti§ kissalanmn 
iki ornegidir. Her ikisi de - muhtelif istikamette- daha ilk andan iti
baren Araplan tutan Kur'ani sihri meydana <;Ikanyor, mti'minlerin ve 

' katirlerin aym §ekilde ikrar ettikleri bu c;arp1c1 bi.iytini.in derecesini 
ac;1khyor. 

Hz. Omer'in imana geli§i konusunda birc;ok rivayetler var : ibn is
hak'm, Abdullah ibn Ebu Nucayh yoluyla Ata ve Mucahid'den nak
lettigi rivayete gore Orner (r.a.) demi§ ki : «Ben islam'dan uzaktlm. 
Cahiliyet devrinde ic;ki ic;er, §arabi severdim. Bizim, bazi Kurey§ er
keklerinin toplandigl bir meclisimiz vard1. 0 arkada§lanmla bulU§1llak 
maksadiyle <;Iktlm, hie; birini bulamadim. Dedim ki : Bari Kabe'ye gi
deyim de onu, yedi veya yetmi§ defa tavat edeyim. Mescid'e geldim, 
Kabe'yi tavat etmek istiyordum, bir de b~ktlm ki Allah'm Resulti (s.a.) 
ayakta namaz k1hyor. -Allah'm ResUlu namaz k1ldig1 zaman ~am'a 
doner, Kabe'yi kendisiyle ~am arasmda b1rakird1. iki ri.ikn Rtikn-i Es
ved'le, Ri.ikn-i Yemani arasmda dururdu.- Onu gortince kendi kendi
me dedim ki : Vallahi bu gece Muhammed (s.a.) 'in ' soylediklerini din
lesem iyi olur! Ve ic;ime geldi ki eger ona yakla§Ir da dinl~rsem daha 
iyi anlanm. Hacer-i Esved tarafmdan gelip Ka'be· orti.isti altma sokul
dum. ikimizin arasmda yalmz Ka'be orti.isu vard1. Kur'an'1 i§itince kal
bim inceldi, aglad1m ve bu, beni islam'a soktu.» 

Ba§ka' bir rivayet de ozetle §byledir : Hz. Orner, Resulullah (s.a.) '1 
oldtirmek maksadiyle k1hc1m ku§anarak c;1kar. Resulullah'm ashabm
dan bir cemaat de Safa'da bir evde toplanmi§tlr. Erkek - kadm kirk 
ki§iye yakm imi§ler. Yolda Omer'e Nmtym ibn Abdullah rastlar, ona 
nereye gittigini sorar, o da maksadm1 sayler. Nuaym, onu Abd-i Me
nat ogullariyle korkutur ve kendi ailesine doni.ip bakmasmi sayler . 

. Eni§tesi Said ibn Zeyd ibn Amr ve kizkarde§i Fatima bint el-Hattab 
da islam'a girmi§lerdir. Hz. Orner dogruca onlara gider. Kur'an oku
yan klzkarde§i Fat1ma'y1 i§itir, kapiyi kirar, eni§tesi Said'i yakalayip 
yere atar ve k1zkarde§i Fatlma'mn ba§Im yarar. Aralannda gec;en kar
§Ihkh k1sa bir konu§mayi .mfiteakip elindeki sayfay1 ahr. Bu sayfada 
Taha suresi yazih bulunmaktad1r. Surenin ba§ tarafm1 okuyunca der 
ki : «Bu ne gtizel, ne tisti.in soz!» Daha sonra Peygamber (s.a.)'e gelir, 
miisli.iman olacagm1 ac;Iklar. Hz. Peygamber oyle bir tekbir getirir ki 
ashabmdan orda bulunanlar, Hz. Omer'in mi.isli.iman oldugunu anlar
lar.1 

(1) tbn Hi§am, Siret, I. 366- 375 ; ibn ishak, I, 367; tbn Sa'd, Tabakat, III, 267 - 270; 
· Buhari , Sahib, IV, 242; ibn el-Esir, el-Kamil, II, 39- 40; ibn Hacer, el-isabt'!, II, 31; 
ibn Haldun, el-Ta.rih , II, 178. 
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Ba§ka rivayetler de var ama onlan nakletmege Hizum yok. Bii
tiin bu rivayetler, Hz. Omer'in Kur'an'dan bOliimler dinledigini veya 
okudugunu ve onun islarn'a giri§ine bu ayetlerin sebep oldugunu soy
lerler. Hz. Omer'in islam'a giri§inde rol oynayan diger psikolojik se
bepleri gormezlikten gelemeyiz ama bu sebepler, Kur'an'm onu biiyii
ledigini ortadan kald1rmaz. ~iiphesiz ki Hz. Omer'i siir'atle islam'a 
sevkeden en biiyiik giig, Kur'an'm sihri idi. · 

Orner ibn Hattab'n1 iman etmesinin hikayesi, boyle. Velid ibn 
Mugire'nin geri doniip gitmesine gelince, bu husustaki pek c;ok riva
yetlerin ozeti §6yledir : 

Velid ibn Mugire, Kur'an-1 Kerim'den bir parc;a dinlemi§, kalbi 
ona baglamr gibi olmu§tu. Kurey§liler : «Vallahi Velid donerse, Ku;.. 
rey§'in hepsi doner,>> diyerek ona Ebu Cehil'i gondermi§lerdi. Ebu Ce
hil, onun ululugunu soyu ile, mahyla iistiinliigiinii soyleyip tahrik ede
rek Kur'an'1 kavminin yamnda kotiilemesini isteyince, 

Velid §6yle demi§ti : «Onun hakkmda ne diyeyim? Vallahi . hepi
niz §iirin recezinj, kasidini ve cin §iirlerini ·benden iyi bilirsiniz. Val
lahi onun soyledikleri bunlarm hic;birine benzemiyor. Vallahi soziinde 
bir tathllk var, bir giizellik var! 0 altmda olanlan ezer, yiikselir, onun 
ustiinde bir soz olamaz!>> Ebu Cehil : «Vallahi, dedi, Kur'an hakkmda 
konu§madikc;a kavmin senden raz1 olmaz.>> Velid : «B1rak o husuE"ta 
dU.§iineyim>> dedi. Dii§iindii ve : <<Bu, ba§ka degil, te'sirli bir sihirdir. 
Gormiiyor musunuz, adamla kansmm, kolelerirtin arasm1 ac;Iyor>> dedi. 1 

«Ba§ka degil etkili bir biiyii. Gormiiyor musunuz adamla kansi
mn, c;ocuklarmm ve kolelerinin arasm1 ac;1yor ... >> Bu, islam'a kar§I bo
biirlenen, Muhammed (s.a.)'e teslim olmaga tenezziil etmeyen, nese
biyle, maliyle ve c;ocuklariyle 6giinen bir adamm sozii. iman edip de 
imamm bu :yenjlmez sihre baglayan mii'minin sozii degil. Bu soz, Kur'
an'm araplan biiyiiledigine, · mii'minlerin soyliyecegi her sozden daha 
<;Ok delildir. Qiinkii bu SOZU soyleyen, ba§ka bir gare bulamad1g1, Sii
kut da edemedigi ic;in boyle soyliiyor. 

I§te boylece Kur'an'm sihrini ikrarda kiifiir k1ssasiyle iman k1s
sas1 birle§iyor! Onu ikrarda aralarmda'biiyiik aynhk olan iki kuvvetli 
§ahsiyet, Orner ibn Hattab ile Velid ibn Mugire bi_r noktada birle§iyor 
ve takva, Omer'in gogsiinii islam'a ac;1yor; kibir de Velid'i iz'andan c;e
viriyor. Yolda bit: noktada birle§tikten sonra birbirlerine ters istika
mette gidiyorlar. Bu nokta Kur'an'm sihril'li ikrar noktas1d1r. -

Lebid ibn Rebia, Hz. Muhammed'in Allah kel~rQ,l.Jt~~~nsanlar~ · 

(1) ibn Hi~am, Siret, I, 315; ibn ishftk, Sire, 323. 



KUR'AN-I KERIM'E GiRlS 443 

meydan okudugunu duyunca, i§ittigi §eylere kar§Il.Ik vermek amac1¥la 
baz1 beyitler yazarak Kabe'nin kaplSlna ash. 0 zamanlar Ka'be'nin 
kap1sma bir §ey asmak ancak biiyiik Arap §airlerinden birkac; ki§iye . 
mahsus bir imtiyazd1. Miisliimanlardan biri Lebid'in bu beyitlerini go
riince dayanamad1. Kur'an-1 Kerim'den baz1 _ayetler yazarak Lebid'in 
§iirlerinin yanma asti. Ertesi giin Lebid Ka'be'ye ugrad1. Daha heniiz 
Miisliiman olmami§tl. Kur'an ayetlerini goriince beyninden vurulmu§a 
dondii ve · : ((Allah' a yemin ederim ki, bu be§er sozii degildir. Ben artik 
Miisliimamm.» diye hayk1rd1. 

Bu biiyiik Arap §airi Kur'an'm belagat1 kar§Ismda aczini itiraf ede
rek derhal §iir yazmay1 b1raktL 

Birgiin Orner ibn Hattab (r.a.) Lebid'e §6yle der : «Ya Ebu Akil! 
Bana biraz §iirlerinden okur musun?» 

Lebid Bakara suresini okudu ve §6yle dedi : «Allah'm bana, Ba
kara ve Al-i imran surelerini ogrettiginden bu yana artik §iir yazmi
yorum.»1 

«Kur'an, araplan nas11 maglub etmi§ti? Ve nas11 hem mii'minler, 
hem de kafirler onun sihrini i'tirafta birle§mi§lerdi? 

Kur'an'm meziyetlerini ara§tlranlardan baz1lan, hemen bir ha~

lede cevap veriyorlar. Baz1lan da Kur'an'm edebi ahenginden ba§ka 
sebepler zikrediyorlar. Kur'ar..'m i'cazm1 ve ozelliklerini, onun her za
man ve mekana uygun ince te§rii nizammda, senelerce sonra tahak
kuk eden gaybi haberlerinde, kainat ve insamn yaratih§I hakkmdaki 
kcvni ilimlerinde anyorlar. 

Fakat unutmamak laz1mdir ki bu c;e§it bir ara§tlrma Kur'an'm 
umumi karakterini gosterir. Ne te§rii, ne gayb, ne ilim olmayan ve 
tabiatiyle Kur'an'da dagm1k halde bulunan biitiin meziyetleri ic;ine 
almayan kiic;iik surelere ne denecek? Halbuki bu kiic;iik sureler ilk an
~an itibaren heniiz Kur'an'm muhkem te§rii ve biiyiik gayeleri gel
·memi§ bulundugu bir zamanda Araplan biiyiilemi§ti. Bu sureler idi ki 
Araplan duygulandinyor, onlarm takdir ve ·hayranhklanm celbedi
yordu. 

Elbette bu kiic;iik sureler, dinleyenleri biiyiileyen, mii'minlere ve 
katirlere galip gelen bir unsur ta§Iyordu. ~ayet miisliimanlarm islam'a 
giri§inde Kur'an'm te'siri hesap edilirse, -:-o zamanlar miisliimanlarm 
say1s1 her ne kadar az ise de- en biiyiik pay bu surelere dii§er. Zira 
o ilk miisliimanlar sadece bu Kur'an'dan miiteessir olarak miisli,iman 
oluyorlard1. Biiyiik c;ogunluk ise, miisliimanlar muzaffer olup din galip 

(l) ibn Kuteybe , eH;Ii'r ve'l - Suara , 50. 
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geldikten sonra islam'a girdi. Onlarm islam olu§unda, Kur'an'm ya
nmda ba§ka miiessir faktorler de vard1. 

0 halde ilk Kur'an surelerinde Velid'i bu 1stlraba dii§iiren sihrin 
ne oldugunu gorebilmemiz ic;:in ornek olarak bu surelere bakallm. 

Bu surelerdeki ayetleri okudugumuz zaman ne te§riat, ne de ilimler 
gorebiliyoruz. 

Ancak ilk surede insamn, bir damla sudan yaratilmi§ olduguna 
dair kiic;:iik bir i§aret var. 

Peki, Velid ibn Mugire'nin dii§iiniip ta§md1ktan sonra soyledigi 
"Sihir" nerede? 

Elbette Velid ibn Mugire'nin i§aret ettigi sihir, te§ri gaybiyyat ve 
kevni ilimlerden ba§ka bir §eyde gizli idi. Elbette bu sihir, Kur'an'm 
yalmz haber verdigi konuda degil, bizzat onun iislubunda, idi. Burada 
islam akidesinin mahiyetindeki kuvvet ve cazibeyi de unutmayahm. 
i§te bu ozellikler, giizel, te'sirli, ibret verici, tasvir edici ifadenin geri
sinden belirmektedir. ilk sureye bakahm : Bu surede onbe§ k1sa fas1la 
var. Evvel- emirde bunlar, kahinlerin veya seci'li yazan nasirlerin hik
metine benzer goriinmektedir. Oyle olsaydl, bunlar Araplarca bilin
mekte idi. Lakin Araplann bildikleri kahinlerin sozleri dag1mk ciim
leler halinde olup aralannda bir bag ve birlik yoktu. Ama "A'lak sure
si"nde durum boyle mi? 

Hay1r! Bu sure toplu bir ahenk ta§1maktad1r, fas1lalanm ince bir 
ic; diizen birbirine baglamaktad1r. 

i§te Kur'an'm ilk suresi. Okumakla,· Allah'm ismiyle ba§lamaYl 
miinasib gormii§. Kur'an'a okumakla, Allah'm ismiyle ba§hyor. <;iin
kii 0, 0 zattlr ki Kur'an O'nun adiyle dine davet ediyor. Allah "Rabb : 
Terbiye edici"dir. 0 halde okumak, terbiye ve ta'lim ic;indir: 

"Rabbinin adiyle oku." 

Bu, davete ba§lamad1r. 0 halde Rabbin Sifatlanndan, hayata ba§-
1ama s1fatlm almah: 

"0 Rab ki yaratti." 

Ve yaratmanm da ilk kiic;iik merhalesinden ba§lamah: 
"insam kan p1ht1smdan yaratt1." 

Kiic;:iik, hakir bir men§e'. Fakat yarat1c1 Rab, Kerim'dir, cidden 
Kerim. Zira bu kan p1ht1S1m kamil bir insan haline yiikseltmi§, ogre
tHen ve ogrenen bir varhk yapml§ : 

"0 kerim Rabbin adiyle oku ki kalemle ogretti. insana bilmedigi
ni ogretti." 

insanm o men§e'i ile bu aklbeti arasmda uzun bir ge<;i& V1ft;. :~ 



KUR'AN-I KERiM'E GiRi~ 445 

ge~i§, boylece bir anda ~iziliyor. Men§e' ile ak1bet arasmda cereyan 
eden merhalelerden sarfi nazar ediliyor ki insan vicdam, dini davet ve 
vicdani dii§iince alanlannda kuvvetli bir duygulanma hissetsin. 

insanm, bu biiyiik ihsam bilmesi ve bu uzak ge~i§i idrak etmesi 
gerekir: 

"Ama, insanoglu kendini miistagni sayarak azgmhk eder.'; 
Oyle ise men§e'ini unutan, zenginligin kibirlendirdigi azgm insa

mn tablosu meydana ~1kmaktad1r. Bu tablonun meydana ~1kmas1 iize
rine hemen siiratli bir ceza tehdidi geliyor : 

"Ey insan, donii§ §iiphesiz Rabbinedir!" 
i§; siir'atle bu raddeye ula§mca tabloyu tamamlamak laZIID. Azgm 

insan ne yap1yor, gostermek laz1m. Azgm insan, azgmhgiyle · ba§kasma 
tee a viiz eder : 

"Sen namaz kilan bir kulu namazdan men'edeni gordiin mii?'' 
Gordiin mii? Bu biiyiik bir giinahtir. Hele o kul, hidayet iizre olur, 

takvay1 emrederse ona kar§I yap1lan tecaviiz daha da biiyiik bir suy 
olur : 

"Gordiin mii ya o dogru yol iizerinde ise, yahut takvay1 emrettiy
se?" Men~e'inden ve geni§ merhalelerinden gafleti gibi, her §eyden gaf
let eden bu insarim hali nice olur? 

"Gordiin mii? Ya yalanlad1 ve yUZftevirdiyse. (0 adam) Allah'm 
gordiigunii bilmedi mi?" 0 halde tehdid tam yerinde geliyor : 

"(Boyle §eylerden) sakmsm o. Eger kiifiirden vazgef;mezse, andol
sun onu almndan tutup cehenneme siiriikleriz!" 

i§te ses tonuyla manasmi tasvir eden §iddetli ( la.iz......:J ) "Lenes-

fe'an" liHz1. Miir8~difi olan -.;.l.>i..:J ) "Lene'hiizannahii" kelimesin-

den daha §iddetlidir. Ve ( ~u~ la.iz......:J ) "Lenesfe'an bi'n - nasiyah'• 

§iddetli ve yabuk yakalamayi, azgm mutekebbirin kaldird1g1 en yiik
sek yerden, kibirli ba§Imn oniinden yakalamay1 tasvir eder. Bu alm, 
yakalay1p siiriitmege miistahak bir almd1r : "Yalanc1, giinahkar bir 
alm." Bu ani bir siirtiinme ve yiki§tlr. Tabii bu adamm, ailesinden 
ve arkada§lanndan ogiindiigii kirriseleri yardima ~agirmasi hatmna 
gelir: 

"Meclisini ve lf;inde olanlan ftag.rsm. Biz de : Zebanileri f;aguaca
g.z.'' Burada ayetin seyri dinleyicide, davet edilenler arasmda; zebani
lerle meclis ehli arasmda bir sava§ fikri uyandmyor. Bu, hissi ve ha
yali i§gal eden hayali bir vuru§mad1r. Fakat sonu belli! 0 halde belli 
olan akibetine birakilmah ve risalet sahibi, azgmm azgmhgmdan ve 
yalanlarpasmdan hi~ endi§e etmeden risaletini devam ettirmelidir : 
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"Sakm, ona boyun egme, secde et ve yakla§." 

Bu; :nk davetten itibareri kuvvetli bir ba§langu;tu. Bu fas1llar d1~ 

§arda~ . dagmlk gibi goriiniiyorsa da ic;ten birbirine oylesine uygun, 
birbiriyie oylesine ahenkdard1r . . i§te Kur'an'da, dl§tan kahinlerin so~ 
ziine ya da seci' ile yazanlann hikmetine benzer goriinen ahenk bu~ 
dur.» 1 

e) Kur'an~l Kerim'de Edebi Tasvir : 

Tasvir;· Kur'an iislubunda iistiin ifade vas1tas1dlr. Kur'an, mii§a
hede edilen bir olay1, goriilen bir manzaray1, Slhhi bir manayi, ruhi 
bir durumu oldugu kadar insan tipini, be§er tabiatm1 da hissi, hayali . 
bir surette ifade eder. <;izdigi bu resme canh bir hayat, ya da taze bir 
hareket verir. Bir de bakarSllllZ ki 0 zihni mana; bir §ekil, bir hareket 
OlffiU§,: 0 nlhi durum; bir tablo, yahut bir sahne OlffiU§, 0 insan tipi; 
carih· bir hale gelmi§, o be§er · tabiat1 canlanmi§. Olaylan, sahneleri, 
hikayeleri ve manzaralan dipdiri, hareketli bir hale sokar. Bunlara bir 
de konu§ma ilave edince bu sahnenin biitiin hayali unsurlan tamam
lanmi§ olur. Anlatlm ba§lar ba§lamaz dinleyicilere yepyeni bir bak1§ 
kazand1nr ve bunlan ilk olaym vuku'buldugu veya vuktl'bulacag1 sah~ 
neye c;eker. Orada manzaralar birbirini takib eder, hareketler yenile
nir, dinleyici bunun okunan bir kelam ve ornek olarak verilen bir mi~ 
sal oldugunu unutur da sahneye gelip ~ giden §ah1slar goriir. Hadisele
rin getirdigi durumlardan etkilenen insanlarm jest ve mimikleri, in~ 

sanlarm ruhlanndaki hisleri ac;1ga vurur. Artlk o klssalar burada ha~ 

yatm hikayesi degil, hayatm kendisidir. \ 
Eger zihni manay1 ve ruhi durumu tasvir eden, insan tipini veya 

rivayet edilen olayi te§his eden vas1tamn, tasvir edici renkler, konu
§an §ah1slar olmay1p donuk, kati kelimeler oldugunu soylersek, Kur'an 
ifadesindeki i'caz s1rlanm k1smen idrak etmi§ oluruz. 

Kur'an'm tamam1, zikrettigimiz gayelerden hangisine dokunsa, ne 
zaman miicerred bir manay1, ruhi bir durumu, manevi bir Sifati, in
sani bir tipi, vaki bir olayl, gec;mi§ bir klssayl, . klyamet hallerinden 
bir manzaray1, nimet ve azab sahnelerinden bir sahneyi ifade etmek 
istese; yahut bir miinaka§a veya hiiccet getirme, ikna etmek iizere bir 
ornek ·vermek istese; hatta mutlak miinaka§a kasdiyle soz soylese hep 
bu tasviri ifadeyi kullamr, sozleri tablola§tlrarak ruha, duyulara hitab 
etmek ister. 

i§te biz· i(Tasvii'; Kur'an iishlbunda iistiin bir ifade vas1tas1d1rn 
derken bunu kasdettik. Bu bir iislub siisii ve geli§igiizel bir §ey degil~ 

(1) Seyyid Kutub, Kur'an'da Edebi Tasvir, 15- 33; ayr1ca Fi Z1lal'il - Kur'an, I, 72 - 73, 
112, 173 ve ilgili ayetler. 
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dir. Bu sabit bir sistem, birle§ik bir plan, §iimullu bir ozellik ve muh
telif hal ve vaziyetin icabma gore muhtelif yollar kullanma metodudur. 

Fakat bu muhtelif yollarm hepsi, neticede §U buyuk kurara vanr: 
Tasvir kurah. 

Kur'an'daki edebi tasvirin ufuklanm idrak edebilmemiz i~in tas
virin manas1 uzerinde durmamtz gerekir. Tasvir, renkle, hareketle ve 
musiki ile yapthr. <;ogu defa bir resmi canlandtrma i§ine; niteleme,. 
konu§ma, kelimelerin tonu, ibarelerin nagmeleri, konu§mamn akt§m
daki mU.Siki hep birden i§tirak ederler. Arttk bu tablo; gozu, kulag1, 
his ve hayali, fikir ve vicdam doyurur, 

Evet bu tablo, canhlar aleminden ahnmt§ canh bir tasvirdir, mu
cerred renkler ve donuk ~izgilerden ibaret degildir. Bir tasvir ki buud-
1ar ve mesafeler orada §Uur ve vicdanlarla ol~Ulur. Manalar canh hi
rer adam veya tabiat manzaras1 halinde resmedilir. 1 

f) Kur'an-1 Kerim'de Edebi Ahenk (Uyum) : 

Kur'an'm tasvirinde zirveye ula§an bir ahenk vardtr. Ahenk c;e
§itlere ve derecelere aynhr. Bu -.;e§itlerin bir k1smma Kur'an'm bela
gatiyle ugra§anlar i§aret etmi§ler, bir k1sm~na da §imdiye kadar hie; 
kimse dokunmami§tlr. 

a) ibarelerin te'lifinde laftzlann sec;imi ve sonra bunlarm ozel 
bir duzende dizili§i oyle bir ahenk temin eder ki fesahatte- en yiiksek 
dereceye vanr. 

b) Kelimelerm sec;iminden ve bunlann ozel bir duzende nazmm
dan hastl oran ic;li musiki. Bu husus, Kur'an'da .tamamen ac;tk ve onun 
edebi yap1smda c;ok derindir. Birc;oklan Kur'an-1 Kerim'in, ifade et
tigi konulara gore bu musikinin nasll degi§tigini ve her konuda nasll 
ehemmiyetli bir vazife gordugunu idrak edememi§lerdir. 

c) Bu ahenkten biri de birc;oklanmn i§aret etmi§ bulundugu be
lagat dolu niiktelerdir. Anlattlan konunun sonunda, o . konuyu : iyice 
ruha yerle§tiren takib cumleleri gibi. Mesela ilahi kudreti isbat eden 
bir sozden sonra : 

ccAllah her §eye kadirdir.>, fastlasi gelir. Stla cumlesi, ceza 1lletini 
beyan etsin diye soz, ism-i mevsulla ifade edilir : 

Terbiye ve ta'lim yerlerinde Rabb lafz1 gelir : «Yaratan Rabbin 
adiyle oku. insam kan p1htismdan yarattt. 0 keri~ olan Rabbin adiyle 
oku ki insana kalemle ogretti.» 

Te'lih ve ta'zim yerlerinde Allah lafz1 kullamhr : 

(1) Daha geni~ bilgi icin bkz. Seyyid Kutub, Kur'd~n'da Edebi Tasvir, 51- 101 ; ayr1ca, 
Muhammed Kutub, islam Dii~iinces~nde San'at, 279 vd. 
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Nitekim konunun iktiza ettigi gayeye gore lafza-i celal ac;1k isim 
veya zamir olarak gelir. Keza konunun icabma gore takdim, te'hir, 
vasl veya fasl yerahr. Mutlak veya kay1th soylenir; soru sorulur veya 
musbet cumle yap1hr ve bilinen diger belagatla ilgili metodlara ba§
vurulur. Belagatc;Ilar arasmda bu hususu, Kur'an'da belagat mes'ele
lerinin en yucesi sayanlar vard1r. 

d) Diger bir ahenk c;e§idi de ayetlerin aki§mdaki gayeler arasi.n
da bulunan manevi teselsUI ve bir konudan digerine gec;i§teki tena
subtUr. Baz1lan bu ahengi ac;Iklamak ic;in hie; de luzumlu olmayan ke
lime oyunlarma ba§vurmu§lar, hatta zorlamalara giri§mi§lerdir ki boy- · 
le bir §eye asla ihtiyac; yoktur. 

e) Belki de belagat yazarlarmm i§aret ettikleri en yuksek ahenk 
<;e§idi, baz1 naslarm aheste ad1mlan arasmda bulunan ruhi irtibat ve 
diizendir. 

Kur'an belagati uzerinde duranlar, Kur'an'm derin mU.Siki te'siri 
mustesna, birc;ok k1ymetli ozelliklere el atmi§larsa da dedigimiz gibi 
bunlann sadece di§ gorunu§lerine vak1f olabilmi§lerdir. Kur'an'm §U
mullu bir kurah olan «TASViR» mes'elesine temas etmediklerinden, 
tabiatiyle tasvirdeki «edebi ahenk» mes'elesi de onlarm ara§tirma 
ufuklarmdan uzak kalmi§tlr. 1 

g) Kur'an"I Kerim'de Ahiret Tasviri : 

Kur'an, k1yamet sahnelerinde Oldukten sonra dirilmeyi, nimet ve 
azabl anlatffil§, bu dunyada insarilara vadettigi ahiret alemi, sadece 
tavsif ,edilmekle kalmami§, Kur'an dilinde bu alem, gorUlen bir resim, 
hareket eden bir canh, bariz bir §ahis haline gelmi§tir. · MuslUmanlar 
bu alemi tam bir §ekilde ya§affil§lar, sahnelerini gormu§ler, olaylanm 
seyretmi§ler, bunlardan etkilenmi§ler. Kah yurekleri hoplami§, kah 
tUyleri urpermi§, kah ic;lerine korku dolmu§, kah ruhlanm huzur ve 
guven ok§ami§, kah onlan ate§in dilleri sarmi§, kah cennetten esen 
hafif, tath ruzgar ic;lerini a<;mi§; Ve henuz o va'dedilen gun gelmez
den once o gunu bu dunyada bilmi§, gormU.§ ya§ami§lardir. 

Bu alem gayet basittir. is"lam inancmm ac;Ikhgl gibi ac;Iktlr : C>lum, 
oldukten sonra dirilme, nimet ve azab. <<Sillih ameller i§leyenler i~in 

nimet dolu cennet var. inkar edenler ve Allah'm huziiruna c;Ikllaca
g.m yalanlayanlar i~in i~i azab ve ate§ dolu cehennem vardu. Orada 
ne iltimas, ne azabtan kurtulu§ vardu, ne de hassas adalet terazisinde 
kll kadar bir yanh§hk var.,, ((Zerre kadar hayn i§liyen haynm goriir, 

(1) Seyyid Kutub, Kur'an 'da Edebi Tasvir , 129 vd. 
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zerre kadar l}er i§liyen §errini goriir.,, <<0 giin ne baba oglunun yap
tJgi i§ten ceza goriir, ne de f;Ocuk babas1~n yaptJg·mdan cezalamr.» 

Bu alem basit, vaz1h, gerc;ek, muhtelif §ekillerde arz edilen sah
nelerle siislii miikemmel bir alem §eklindedir. Qe§itli durumlarda, §e
killerde ve vechelerde goriiniir ve ruhu saran, hayali ok§ayan, hissi 
doyuran c;ok yiiksek bir san'at bu §ekillerle kayna§Ir; bu sahnelere 
golge, l§lk verir ve edebiyat hazinesine e§siz boliimler ekler. 

Biraz sonra tafsilatiyle arz edecegimiz bu olaylar ve §ekiller ne 
olursa olsun muhakkak onlarda §U ozeUik mevcuttur : Bunlar canhlar 
diinyasmdan almiDl§ canh sahnelerdir. Soyut renkler, donuk c;izgiler 
degildir. Oyle sahneler ki bunlarda buutlar ve mesareler §Uurlarla, vic
danlarla, dii§iincelerle, tepkilerle olc;iiliir; durumlar, tutumlar, canh in
san halinde, ya da hayat giydirilmi§ tabiat varllklan halinde c;izilir. 
Haller, tutumlar, olaylar muhtelif sahnelere aynlarak gosterilir ama 
biitiin sahneler bu temel ozelligi ta§Ir. 

Biitiin bu sahnelerde hie; eksik olmayan diger temel bir ozellik de 
§Udur : Anlatilan bu sahneler, bugiin kar§lmlzda haz1r vaziyete geti/ 
rilmi§tir. Goz onu goriir, kulak duyar. iki alem arasmdaki fas1la c;ok 
kisalmi§, hatta bazan arada hic;bir fas1la kalmami§tlr. <;ogu defa oteki 
diinya ya§anan diinya olur da bu diinya maziye kan§ffil§ gibi bir hal 
ahr, insanlar ahirette bulunur ve ya§adiklan bu diinyadaki izlenim
lerini hatlrlarlar. 

i§te bu ozellik, ahiret sahnelerinin te'sirini artlrmakta, bu sah
neleri ruhta canland1rmakta, histe onlann te'sirini kuvvetlendirmekte
dir. Bu ozellik muhtelif vas1talarla temin edilmi§tir. Bir kwmm1 arz 
edelim: 

Kah olur ki, sahnenin ba§I diinyadad1r, sonu ahirettedir. Araya 
fas1la girmeden sahnenin canllllgi devam eder. Bu ahiret hayat1 size 
yakmdan da yakm gelir. Ve insanhgin bu uzun merhaleyi gayet k1sa 
zamanda a§arak goc;iip gitmekte oldugunu goriirsiiniiz. 

((insamn iizerinde uzun bir devirden oyle bir zaman gec;mi§tir ki, 
o amlmaya deger bir§ey bile degildi. Biz insam katl§Ik bir damla sudan 
yaratmi§Izdir. Onu deneriz. Bu yiizden onu i§itici ve goriicii yaptlk. 
Gerc;ekten biz ana (dogru) yolu gosterdik. Buna kimisi §iikreder, ki
misi de nankorliik. Gerc;ekten biz, kafirler ic;in zincirler, demir halkalar 
ve alevlendirilmi§ bir ate§ hazirladlk. ~iiphesiz iyiler kafur katllffil§ 
dolu bir kaseden ic;erler. Bu, yalmz Allah'm kullaniun ta§Ira ta§Ira ic;e
bilecegi bir pmard1r.n (insan, 1- 6) . 

Bu uzun merhaleleri insamn, birkac; saniyede kat'ettigini samyor-

Tefsir, C. I , F . 29 
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sunuz. Bu, oyle bir ger~ektir ·ki,-insan yaratllmazdan, hi~bir §ey olmaz
dan once ba§llyor, cennette · ve cehennemde son buluyor. Ve arada sa
dece k1sa birka~ olayhk bir hayat var. 

Kith dunya ve ithiret, ikisi de yan yana mevcuddur. i§te §U top-
. I 

luluk, . cehennemin i~inde bulunduklan halde peygamberden azitb ge-
\ ' 

tirmesini istiyorlar : ((Acele azabm gelmesi~i senden istiyorlar. Oysa 
cehennem kitfirleri ku§atrm~tu.n (Ankebut, 54). 

Bazan bir olay dunyada ba§hyor, ithirette tamamlamyor : i§te Fi
ravun dunyada kavmine onderlik ediyor, cehennemde de onlara on
ciiluk etmektedir : 

«Andolsun ki, Musit'y1 ityetlerimizle ve apa~1k delille Firavun'a ve 
erkitmna gonderdik.» (Hud, 96). 

Bazan da dunya ile ahiret sahneleri birlikte zikredilir. Ayn ayn 
sanki ikisi de §imdi yanyana mevcuddur. Kith biri, kith oteki one ge~er: · 

«Birbiri1 ardmca gonderilenlere andolsun. ~iddetle esip ko§tuk~a 
ko§anlara ve yayd1k~a yayanlara, boylece aYird1k~a ay1ranlara, zikri 
getirenlere mazereti ortadan kald1rmak veya uyarmak i~in. Size soz 
verilen elbette gelecektir. Y1ld1zlar(m I§Igi) sonduriildugu zaman. Ve 
gok yanld1g1 vakit. Daglar pamuk gibi atlld1g1 zaman, peygamberle
rin belirli vakti geldigi zaman hangi gune ertelenmi§ti? Hukum gu
nune. (Hukum) gununu hangi §ey bildirdi sana? Yalanhyanlarm o 
gun vay haline?! Onceleri biz _yok etmedik mi? Sonra, geridekileri de 
onlann arkasma takacag1z. i§te biz boyle yapanz su~lulan. Yalanh
yanlarm o gun vay haline! Sizi bayag1 bir sudan Biz yaratmad1k m1? 
Onu saglam bir yere yerle§tirdik. Belli bir sureye kadar, buna gucu
muz yeter. Bunu Biz takdir ettik, ne guzel takdir edenleriz Biz. Yalan
llyanlarm o gun vay haline! Yeryuzunu toplantl mahalli k1lmad1k m1 
Biz? Oliilere de, dirilere de. Orada yuksek ve sabit daglar var edip tath 
su (lar) i~irmedik mi size? Yalanllyanlarm o gun vay haline! Varm 
yalanlandlgllllZ §eye gidin. u~ kollu golgeye gidin. GOlge yapmaz ve 
alevden korunmaz. 0, her biri bir saray gibi kiVIlctmlar atar. Ve her 
biri san erkek devedir. Yalanhyanlarm o gun vay haline! Bu, onlarm 
konu§arinyacaklan gundur. Onlara izin de verilmez ki ozur dilesinler. 

,Yalanllyanlarm o gun vay haline! Bu, sizleri ve oncekileri topladigimiz 
hukum gunudur. Eger bana kar§I bir duzeniniz varsa, onu hemen ku
run! Yalanllyanlann o gun vay haline! Muhakkak ki, muttakiler gol
geliklerde ve pmar ba§lanndadir. Canlanmn istedigi meyveler arasm
dadirlar. i§lediklerinize kar§Ihk afiyetle yeyin, i~in! ~uphesiz ki, ihsan 
edenleri boyle mukitfatlandmnz. Yalanhyanlann o gun vay haline ! 
Yeyin ve biraz zevklenin. Dogrusu sizler su~lulars1mz . Yalanllyanlarm 
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o gun vay haline! Onlara "Ruktl' ediri" denildigi zaman, ruktla varmaz
lar. Yalanhyanlann o gun vay haline! Onlar bundan sonra artlk hangi 
soze inanacaklar?» (Murselat, 1 - 50). 

«Olum sarho§lugu gen;ekten geldi ~ "I§te bu, senin qtedenberi kac;1p 
durdugun §eydir." Sur'a ufUrUlur. l§te bu, gelecegi vadedilen gundur. 
Herkes yamnda blr surucu ve §ahit gelir. "Andolsun ki, sen bundan 
gaflette idin. I§te senin perdeni kald1rd1k. Bugun arbk goru§un kes
kindir." Yammzdaki; "l§te yammdaki haz1rd1r." ikiniz bir atm cehen
neme her inatc;1 katiri, hayra butun h1z1yla engel olan zalim azgm1, 
ki o Allah'tan ba§ka bir ilah edinmi§tir. Haydi, ikiniz bir onu en c;etin 
azabm ic;ine atm. Arkada§I dedi ki : "Rabbimiz ben onu azd1rmad1m. 
Fakat kendisi derin oir sap1khktayd1." Buyurdu ki : "Benim kat1mda 
c;eki§meyin. Size onceden tehdit gondermi§tim." Benim kat1mda soz 
degi§tirilmez ve Ben kullara asla zulmedici degilim. 0 gun cehenne
me "doldun mu?" deriz. 0 da : "Daha var m1?" der. Cennet te takva 
sahiplerine yakla§tlnhr. Zaten uzakta degildir. "I§te size vadolunan 
budur. Ki (Allah'a) yonelen ve buyruklanna riayet eden gormedigi 
halde de Rahman'dan korkan ve Allah'a yonelik bir kalp ile gelen 
(kimse) Iere (aittir). Selametle girin oraya. I§te bu ebediyet gunudur." 
Orada diledikleri onlarmd1r. Kahm1zda daha fazlas1 da vard1r. Onlar~ 
dan once kendilerinden daha kuvvetli olan ve diyar diyar dola§an nice 
nesilleri yok etmi§izdir. Kurtulu§ var m1? ~uphesiz ki bunda akh olan 
veya haz1r bulunup kulak veren kimseler ic;in elbette bir ogut vard1r.)) 
(Kat, 19 - 37). 

Kah dunyadan bahseder. Oyle ki dunya gec,;mi§, mazi olmu§ .ahi
rette imi§iz gibi : 

«Kufredenler bolUk bolUk cehenneme surUldu. Oraya vardlklann
da kap1Iar1 ac;1ld1 ve bekc;ileri onlara dediler ki : "ic,;inizden size Rabbi
nizin ayetlerini okuyan ve bugune kaVU§acagmlZl ihtar eden elc;iler 
gelmedi mi?" Onlar da : "Evet, geldi" dediler. Fakat azab sozu kufre
denlerin uzerine hak oldu. Onlara denildi ki : "ic;inde temelli kala
cagmlz cehennemin kaptlanndan girl.n. Kibir taslayanlann karargah1 
ne de kottidur." Rabbinden sakmanlar ise fevc fevc cennete goturUldu
ler. Oraya vanp ta kapllan ac,;1lmca, bekc;ileri onlara dediler ki : "Se
lam olsun size. Ho§ geldiniz. TelJlelli olarak girin buraya." Onlar da 
dediler ki : "Bize verdigi sozde duran ve bizi yeryuzune varis k1lan Al
lah'a hamdolsun. Cennette istedigimiz yerde oturabiliriz. <;ah§anlarm 
mukatatlan ne guzeldir." Ve melekleri de gorursun ki Rablarma hamd 
ile tesbih ederek ar§m · etraflm ku§atmi§lardir. Arbk onlann arasmda 
hak ile hukmolunmu§tUr. Ve : "Hamdolsun alemlerin Rabbi Allah'a,. 
denir.» (Zumer, 71 - 75). 
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i§te bOyle <;e§itli ve renkli §ekilleri sahneye ayn ayn ve harikulade 
ozellikler katarlar. Sahneyi gozle goriiliir, elle utulur hale getirirler. 
:;liiphesiz ruhlardaki te'siri bakunmdan bunun onemi biiyiiktiir. 

* ** 
Bu sahnelerde ve biitiin Kur'an tablolarmda goriilen bir diger ozel-

lik de uyum ozelligidir. Bu oyle bir uyum ki once sahnenin boliimle
rinde goriiliir. Bu boliiniler birbiriyle ahenkdard1r. Temasiil, te§abiih, 
tedai ya da tekabiil renklerinden biri ile hi<; aykmhk, tezad olmayan 
bir hava i<;inde uyu§Urlar. Diger yandan bu uyum, kelimelerin musiki
sinde kendini gosterir. Baz1 zamanlar bu musiki kelimenin manasm1 
da canlandmr. Ve daima buses, diger kelimelerde uyu§arak sahnenin 
havasma uygun tam bir ahenk temin eder. Demek ki sahneye e§ alan 
musiki, sahnenin havasm1 tamamlamakta, uyand1racag1 duygulara 
miinasib dii§mekte ve genel gayenin tasvirinde kelimelere yard1mc1 
olmaktad1r. U<;iincii olarak bu uyum, sahnenin kelimeleriyle, mana
lariyle, musikisiyle, vurgulanyla, akl§Iyla . beraber bir biitiin te§kil et
mesinde kendini gostedr. Sahne ister takib, ister delil getirme, ister 
bir kaziyyeyi destekleme, ister bir imam tesbit i<;in gosterilmi§ olsun, 
her §eyi ile uyumlu bir biitiindiir. Kur'an'da k1yamet sahneleri dini 
gaye i<;in sevk edilmi§tir. Kur'an'm temel gayesi budur. Fakat bunlar 
san'at duygusu ile dini §Uura ula§Ir. San'at yoluyla dine hizmet eder. 

* ** 
h) Edebi i~c_az Ornegi Olarak Kur'an Klssalan 

Kur'an'da i'caz orneklerinin en <;ok belirdigi noktalardan birisi de 
Kur'an-1 Kerim'de biiyiik bir yekun te§kil eden k1ssalard1r. K1ssa ke
limesi, klasik arap<;ada, «bir kimsenin · izini siiriip ardmca gitmek ... 
Bir ademe bir haber ve kelam1 beyan ediip bildirmek ... Ve bir nesneyi 
mikrad ile (makasla) kesiip k1rkmak ... Ve goksiin ba§ma deniir ki 
do§ ta'bir olunur.» (As1m, Kamus Terciimesi, II, 1203- 1204). Hikaye 
ise daha sonra kullamlmaya ba§layan bir kelimedir. «Bir sozii ve ha-
beri nakl ve rivayet eylemek .. . Ve bir nesneye benzemek ... Ve diigii-
mii <;ekiip muhkem eylemek ... Ve bir kimseyi, fi'len, yahud kavlen tak-
lid eylemek manasmadir.» (As1m, Kamus Terciimesi, IV, 925) . . 

Kur'an hikaye tabirini hi<; kullanmami§, bunun yerine k1ssa tabi
rini kullanmi§tlr : ((Senden once de peygamberler gondermi!1tik. On
Jardan bir klsmm1 sana naklettik, bir klsnnm nakletmedik (kissa) .>> 

(Gafir, 78), ((Biz .sana klssalann en giizelini anlatmz ... » (Yusuf, 3), 
<<Ge~mi§ olanlann haberini sana boylece anlatmz (kissa) .>> ('Fah~, 99) , 
<<Onlara k1ssalan anlat, belki dii§iiniirler.» (A'raf, 176) . 
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Kur'an'da varid olan k1ssalar hakkmda bundan once «Kur'an'da 
K1ssa>> ba§hgm1 ta§Iyan boliimde bilgi verildi. . Burada ise edebi i'caz 
ornegi olarak k1ssalarm ozelliklerinden soz etmek _istiyoruz : 

Kur'an-1 Kerim'de k1ssa s1rf belirli bir maksad ve plan uyannca 
irad edilir. K1ssa anlatlhrken kimi zaman olay k1saca ve ozet olarak 
nakledilirken, ' kimi zaman da tafsilath olarak nakledilir. 

Baz1 kerreler de k1ssamn ana hedefini te§kil eden ibret unsuru 
once zikredilir, sonra k1ssa anlatllmaya ba§lamr. Kirni zaman da hi<; 
bir giri§ ve ozete yer verilmeden dogrudan dogruya k1ssamn anlatlm1-· 
na gec;ilir~ Bazari da k1ssaya bir temsil ile ba§lamr. Ve k1ssamn anla
tllmaya ba§land1gm1 ifade eden, dikkat c;ekici bir tabir ile konuya giri
lir, sonra k1ssa kendiliginden kahramanlarm arac1hg1yhl soz haline do
n ii§tiiriil iir. 

Kur'an'dak·i k1ssa tekniginin ozelliginin ikincisi de ans1zm kar§I
la§tlrma metodundaki c;e§itliliktir. Kimi zaman k1ssamn aniden gelen 
kahramam geni§ s1rn ac;1klamaz. N eticede hem kahraman, hem de kls
samn ani kar§Ila§ma durumundaki hal dile getirilir. Kimi zaman ise 
seyircilere, olaym cereyan edi§ tarz1 ac;1klamr, ancak k1ssanm kahra
mam bildirilmez. Kahraman kendisi de bundan haberdar degildir. Ola_:
ym ic;erisinde olay1 yonlendirirken kahraman olay1 bilmez, ancak se
yirciler onlarm davram§larma yon veren s1rn bilerek olay1 seyreder
ler. <;ogunlukla bu, olay konusu a<;Iklamrken uygulamr ki seyirci ilk 
anda konuyu kavrasm, oynayanlarm davram§lanmn alayh yonlerini 
farkedebilsin. Kimi zaman da seyirciler olaym gizli yanlarmdan bir 
k1snnm bilirler. Ancak bu k1s1m kahraman tarafmdan bilinmedigi gibi 
aym k1ssada hem seyircinin hem de kahramamn haberdar olmad1g1 
durumlar goriiliir. Kimi zaman ise k1ssada hi<; bir gizli yan bulunmaz. 
Kahramanla seyirci aym anda olaylarla kar§Ila§Ir ve aym anda ola
ym Slrnm ogrenirler. 

Kur'an'daki k1ssa tekniginin iic;iincii bir san'at hususiyeti de klssa
lardaki tablolar aras1 bo§luklardir. Tablolan boliimlemek ve goriiniim
leri sergilemek. Tablolar aras1 boliimler oylesine birbirinden farkh ola
rak anlat1hr ki, iki tablo arasmdaki bo§lugu insan, kendi haY:alinde 
canland1rmay~ c;ah§lr ve bir onceki tablo ile bir sonraki tablo arasmda 
koprii kurabilmek i<;in ugra§Ir. Bu hususiyet Kur'an'da varid olan kls
salarm tiimiinde hemen hemen mevcuddur. 

Kur'an'daki k1ssa tekniginin dordiincii bir hususiyeti de tasvirdir. 
Kur'an-1 Kerim'in ifadesi, k1ssas1; c;izdigi tabloda mevcud tiim manza
ian goren e§siz bir ressamm firc_;as1yla canland1nyormu§ gibi ele ahr; 
boylece k1ssa, k1ssa olmaktan ve gec;mi§te cereyan eden bir olay ol-
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maktan <;Ikar; o anda ya§anan bir hadise ve gozoniinde cereyan eden 
bir tablo haline donii§iir. Kur'an'daki tablolarm tasviri i<;in <;e§itli 
renkler kullamhr. Baz1 renklerde canland1rma ve sergileme giicii or
taya <;Ikanhrken baz1Iannda heyecan ve duyg11Iar hayali olarak belir
tilmeye <;ah§Ihr. Baz1 renkler ve ki§iler canlandmhr. Ancak bu renk
ler birbirinde:h ayn ve kopuk degildir. Kur'an'daki bu san'at dokunu§
lan tiim k1ssalarqa goze <;arpan bir ger<;ek olarak ortadad1r. ~imdi di
lerseniz bu ozellikleri ve <;izgileri gormek i<;in Kur'an'daki k1ssa ornek
lerinden birisini gormeye <;ah§ahm : 

Hz. ADEM'iN KISSASI 

((Hani, Rabbin, meleklere : 

- Yeryiiziinde bir halife yaratacai?;Im! demi:}ti de melekler : 

....;__ Biz seni hamd ile tesbih, takdis eder dururken, yeryiiziinde boz-
gun ~Ikanp kanlar dokecek kimse mi yaratacaksm? demi§lerdi. 

Allah da: 
- Sizin bilmediklerinizi ben bilirim, buyurmu:jtu. 
Allah, Adem'e biitiin isimleri ogretti. Sonra onlan meleklere gos

tererek: 
- Eger sad1klardan iseniz bunlann adlanru bana soyleyin, bu· 

yurmu:jtu. 
Melekler ise : 
- Sana tesbih ederiz. Bize ogrettiginde~ ba§ka bilgimiz yok. Her

§eyi hakklyla bilen, hiikiim ve hikmet sahibi olan sensin, demi§lerdi. 
Allah: 
- Ey Adem, e:}yayi, adlanyla kendilerine bi1dir, buyurdu. Adem, 

adlanm soyleyince : 
- Size demedim mi ki, ben goklerin de, yerin de gizliliklerini mu

hakkak bilirim. Ve · sizlerin neyi a~IklaYip neyi gizler oldugunuzu da 
l;ilirim, buyurdu. 

Hani meleklere : 
- Adem'e secde edin, demi:}tik de onlar hemen secde edivermi§· 

lerdi:-•. Sadece §eytan ka~mrm§, biiyiikliik taslarm§ ve kiifirlerden ol
mu:jtu. 

Ve demi§tik ki: 
- Ey Adeln, sen, e:}inle birlikte cennette otur. Dilediginiz yerler

de onun meyvelerinden, bol bol yeyin, yalmz §U agaca yakla:}maym, 
yoksa . ikiniz de zalimlerden otursunuz. 

Nihayet, :}eytan, onlan cennetten kaydudi. Oradaki nimetlerden 
aynhp uzakla§tirdi. Biz de z 
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- Kiminiz kiminize dii§man olarak inin. Yeryiiziinde SlZin 1~m 
bir zamana kadar durak ve istifade edilecek §ey vardtr, dedik. 

Adem, Rabbinden, kelimeler belleyip ald1. Onun iizerine tevbe etti. 
~iiphesiz ki tevbeleri ~ok ~ok kabul eden• ve esirgeyen O'dur. 0, Tev-
\'ab, Rahim. ~ ' 

Dedik ki: 
- Hepiniz oradan inin. Eger taraftmdan size bir hidayet gelir de 

kimler benim hidayetime uyarsa, arttk onlar i~in bir korku yoktur. Ve 
onlar mahzun da olacak degillerdir. 

Kiifredenler, ayetlerimizi tekzib edenler, i§te onlar cehennemlik
lerdir. Ve onlar ate§te temelli kahcldular.n · (Bakara, 30- 39). 

* ** ' i§te Hz. Adem'in k1ssas1.. . Ba§mdan son una kadar tum insanhgm 
hikayesi. insanm ba§langiCmdan sonuna kadar ba§mdan gec;:en olay. 
«Hani Rabbin meleklere yeryiiziinde bir halife yaratacag.m demi§ti 
de ... n 

insan, §eytani bir mahslil degildir. Oldum olas1ya varhk alamna 
<:;Ikmami§hr. Maksats1z ve hedefsiz yaratllmami§tlr. insan evrimiri hal
kalanndan bir halka da degildir. Bir onceki halkamn bir sonraki hal
kaya baglandlgi bir baglanti da degildir. Belirsiz bir dtizene gore te 
sadufUn elinde oynayan bir halkamn parc;:as1 da degildir . . . insan, Al
lah'm belirli bir niaksat ve plan uyarmca yarattlg1 varhktlr. ({Yeryii
ziinde bir halife yaratacagtm ... » 

insam insan kilan i§te Allah'm bu yuce iradesidir. insana belirli . 
bir sorumluluk ve gorev yukleyen de bu yiice iradedir . .. Yeryiiziinde 
Allah'a halife olma gorev ve sorumlulugu. insanm dogu§u olaym1 gok
ytizti torenlerle kar§Ihyor Ve bu olay otelerin otesinde biiyuk bir ha
berle ilan ediliyor. Yiice Allah bizzat bu ilam yap1yor : uHani Rabbm 
meleklere ... demi§ti...n Ve daha ilk anda insanm gorevi ve sorumlulugu 
ac;:Ik ve sec;:ik olarak belirleniyor. Buna gore insan ilk andan itibaren 
durumu ac;:1k . ve sec;:ik bir yaratiktir. Varhk §artlan ve yarahh§ 
durumu itibariyle diger varhklara ve yaratiklara hie;: benzemeyen e§
siz bir yaratiktlr .. <<halife ... >> 

Melekler bu yaratigm durumuyla ilgili olarak hayretler ic;:erisinde 
kahyorlar. Allah'm onun hakkmdaki karanm deh§etle kar§Ihyorlar. 
Halbuki onlar Allah'm tum buyruklanm mutlak olarak kabul edip be
nimseyen ve bunun ic;:in yaratllmi§ olan varhklard1r. Ancak onlar ha
berin buytikltigunu ve onemini hissetmi§ gibidirler. insan denen bu 
varhgm meydana geli§inin neticelerinin ne kadar onei:nli oldugunu an
lami§ gibidirler. Belki de yerytizunde fesad 91karmak ve kan ak1tmak 
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gibi onceden kendilerine hatlrlatllan uyanlar dolay1s1yla bu durumun 
farkmdad1rlar veya kendilerine bu konu ac;1klanmu~tlr. Yeryiiziinde 
hayatm §eklini degi§tirecek olan bu onemli yaratlgm varllgma ve mey
dana geli§ine dayanamazlar ama Alim ve Hakim olan Allah onlara ken
dilerinin bilmedigini bilen oldugunu soylemekte ve engin ve kapsamh 
bilgisinin her §eyin ba§Im ve sonunu ku§atacagm1, ba§tan sona her 
§eyin yaratlClSl oldugunu kendisi haber vermektedir. i§te bu yeni var
llk ic;in haz1rlanan roliin gerc;ek durumunu bu kapsamh bilgi ihata 
eder. Allah o varhgm dogU§ haberini tum alemlere ilan ederek buyu
rur ki : ccSizin bilmediklerinizi ben bilirim.» 

ccAllah Adem'e biitiin isimleri ogretti.» 

i§te bu yarat1ga liitfedilen meziyet ... Dogu§undan itibaren yeryli.
ziindeki fonksiyonunu icra edebilmek ic;in kendisine verilen ilahi mev
hibe ... Bilgi ve marifet ... Bu, hayatta insanm sahip oldugu en bli.yiik 
meziyet ... Yiice Allah meleklere bu yaratlgm miimeyyiz giiciinii a~Ik
larken onlar kudret sahibi bilgili yarat1ciy1 tenzih ve tesbih etmekten 
keridilerini alam1yorlar. 0 yaratlc1 ki ke.ndilerinin bilmedigi §eyleri ya
ratJr. ccHani meleklere Adem'e secde edin demi§tik de onlar hemen sec
de edivermi§lerdi.>> insanm yaratlh§mda ortaya c;1kan e§siz giiciin kar
§lSmda secdeye kapllml§lardL Dogrusu bu yaratlk sahip oldugu mev
hibelerle kendisine verilen rolle ve yarat1h§ §ekliyle yiice yaratlcmm 
huzurunda secdeye hak kazanan e§siz bir mucize ve biiyiik bir azamet 
Hade ediyordu. Hayat bizatihi yarat1h§m en biiyiik mucizelerinden bi
risidir. Melekler gece ve giindiiz hie; durmaks1zm Allah'1 tesbih ve ten
zlll ederler ve her an ona secde ederler. Ancak burada insamn yarattll
§mdaki biiyiik haber biitiin <;:1plakhg1yla ac;1klanmaya c;all§Ihyor ve 
apac;1k bir onem atfediliyor. Ba§mdan itibaren onun sahip bulundugu 
degeri ortaya c;1karmak ic;in y1gmlarca toren ve kar§Ilama merasimi 
tanzim ediliyor. i§te burada san'at; dini gaye ugruna kullamlma.kta
dlr. Ancak dini gaye ic;in kullamhrken dahi saf san'at ozellikleri Llr 
kenara b1rakilmamaktad1r. Qiinkii isl9.m'da din ve san'at biiyiik ger
~egi yorumlamak ve dile getirmekle gorevlidirler. ((Sadece §eytan ... n 

Bu yeni misafirin kar§lSmda, kendi egoizmine kap1lan ve kendini yi
yen biricik varhk §eytand1r. Halbuki biitiin gosteriler o varhgm kainat 
ic;erisindeki roliiniin azametine i§aret ediyordu. Eger boyle bir onemli 
rnl almayacak olsayd1 dogrudan dog:ruya yiicelerin yiicesi ulu Allah'· 
tan gelen haberi dinlemek iizere melekler Mele-i A'la'da toplamp bu 
t.orene katllmazlardi. ((Ka~mmi§ . biiyiikliik taslami§ ve kafirlerden ol
mwj ... » 
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((Ve demi!}tik ki ey Adem, sen e!}in ile beraber cennette otur.>> 

Yiice Allah, Adem i~in kendi cinsinden bir e§ yaratm1§tl. Bu e§in 
yaratlh§l ba§ka ayetlerde detayh olarak anlatllmakta, burada tafsilatl 
belirtilmemektedir. Ancak a<;Ik<;a yaratlh§ma i§aret edilmekte ve Adem 
ile e§ine cennette oturmalan emredildigi belirtilmektedir. insan dogu
~undan itibaren yeryiizii i~in yaratllml§ bir varhktlr. Qiinkii yiice Al
lah; ((Hani yeryiiziinde bir halife yaratacag.mn buyurmu§tu. ~u halde 
bu yaratlk, yaratlh§l itibariyle dogdugu cennette kalmamak iizere ya
ratllmi§tlr. Allah'm iradesi de onun cennette kalmasma miiteallik de
gildi. Keza bu yaratlgm co§kun c;abas1 ve gayesi cennete inhisar et
meyecektir. Ancak k1sa bir sure de olsa ona cennet tadm1 tatmak fir
sat! veriliyor ve oradaki nimetlerin derecesi ogretiliyor ve bu nimete 
lay1k olabilmenin degeri tamtlhyor. insan bak1mmdan cennet bo§, an
lamsiz bir hayal ve karars1z bir hiilyadan ibaret degildir. Bilakis insan 
ic;in cennet yeryiiziinde kendine verilen rolii oynamak iizere inmezden 
once kald1g1 ve mii§ahede ettigi gerc;ek bir mekand1r. ~u halde Adem'in 
cennette kah§l cennetin hahrasmm insanlarm ruhunda canh, diri ve 
dinamik olarak kalmas1 gayesine mebnidir .. insamn cennet tutkusu 
a<;1k bir tutku ve oraya yeniden donme i§tiyak1 gerc;ek bir i§tiyakt1r. 

((Dilediginiz yerlerde onun meyvelerinden bol bol . yeyin.n Biitiin 
nimetler insanoglu i<;in miibahhr, bol bol ve istedigi gibi ve istedigi 

· yerde olabilir. Evet insamn yaratlld1gi ilahi gaye ve gokyiiziinde son 
derece ag1rhk ta§Iyan 6nemli fonksiyon icab1, insanm kontrol giiciiniin 
bulunmas1 gerekir. Bu kontrol giicii ile baz1 nimetlerden uzakla§masm1 
ba§anr. Yeryiiziindeki hayatm §artlan baz1 nimetlere el siirmemeyi ge
rektiriyorsa bu kontrol mekanizmas1 sayesinde onlara el uzatmaz. An
eak bu kontrol giiciiniin pratik deneylerle egitiimesi gerekir. Teorik 
egitim; tecriibe tahtasma konulmad1k~a degersizdir. Ara§tlrma ve ye
ti§tirme ancak fiili miimarese ile miimkiin olabilir. 

((Yalmz §U agaca yakla§maym. Yoksa ikiniz de zalimlerden olur
sunuz.n 

Hangi agaca? Ni~in ««~u agaca?n Biitiin bunlarm bilgisi Allah ka
tmdadir. Hangi aga~ olursa olsun maksat yeti§tirme ve kontroldiir. 
Her 6niine gelene el uzatmaktan ahkoymaktlr. Eger Adem ve e§i bu 
aga~tan yiyecek olurlarsa tecriibede ba§ans1z dii§mii§ ve imtiham yi
tirmi§ say1hrlar. Bu takdirde de zalimlerden yani kendi nefislerine zul
medenlerden olurlar. Qiinkii kendilerini hazirladiklan biiyiik vazifeye 
yetenekli k1lacak kudret ve kabiliyetten mahrum b1rakm1§ olurlar ve 
boylece sava§ alamna silahs1z atllml§ olurlar ki bu, nefislerine zulmiin 
kendisidir. 
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«Nihayet §eytan onlan cennetten kaydudl.}) Ba§ka ayetlerde · §ey
tamn Adem'i ve e§ini kand1rmas1 ifadesi degi§ik bi~imlerde yer almak
tadlr. Bazen : ccEy Adem, sana Oliimsiizliik agac1yla bitmez tiikenmez 
miilkii gostereyim mi?» (Ta -·Ha, 120) §eklin.de ifade edilirken, bazan 
da §U §ekilde ifade edilir : ccVe dedi ki, Rabbmiz §U aga~tan sizi sadece 
iki melek ~lmamz veya oliimsiizlerden olmamz i~in nehyetmi~tir.» 

(A'raf, 20) . ~u halde §eytamn; e§ini ve Adem'i kayd1rd1g1 61iimsiizliik · 
arzusu ve ebediyet istegidir. Boylece ikisi de memnu' aga~tan yemi§
lerdir. Yahut da miilk arzusu, gii~, hakimiyet, hegemonyad1r. Oyleyse 
bu aga~ bir §ehvet ve arzu agac1 idi. Bu gokyiiziinde torenlerle dogu
mu kutlanan biiyiik yaratlk, her §eyine ragmen bir zaaf noktasi ta§I
yordu. Yeryiiziindeki biiyiik rolii i~in haz1rlanan ve bunu yapabilmesi 
i~in yaratllan bu varhgm, §eytanm riiifUz edebilecegi, o a§ag1hk dii§
mammn k1skan~hk neticesi giriverecegi zaaf noktalan bulunuyordu. 
Her §eyden once· istek ve arzulan kar§lSmda zay1ftl. Bu arzularm ilim, 
kuvvet, hegemonya, miilk, cinsel arzu veya 6liimsiizliik emeli bi~imin-
de olmas1 farksizdlr. . · · 
Kendini tutamad1g1 takdirde yukardaki arzularm hepsi de hirer §eh
vettir. Ka~mmak isteyipte ka~mamad1g1 takdirde kendisini gozetleyen 
ve pusuda be~leyen ebedi dii§mam hemen i§e giri§ir ve §ehvet yolunda 
iJerlemesi i~in rehber olur. Bu takdirde insan kendisi i~in haz1rlanan 
i§i yapmaktan uzakla§lr. Yeryiiziinde Allah'ni halifesi olma gorevini 
'yitirir. <;iinkii §ehvetiyle me§gul hale gelir. Arzulan kar§lSmda kendini 

' tutmaktan acizdir. Arzulan yenmekten ·ve §ehvetin iistiine ~1kmaktan 
mahrun'ldur. Ba§ml yiicelere ... Yiicelerin Yiicesine ... Allah' a ~evirmek
ten acizdir . . 

"Nihayet §eytan onlan cennetten kayduru. Oradaki nimetlerden 
aymp uzakla§tirdi.» Gerek duygusal, gerekse manevi nimetlerin hep-

. sinden uzakla§tlrch. Ken~i yap1larmdaki en giizel aydmhg1 ger~ekle§
tirmek i~in ~abalad1klan o yiice ve §erefli seviyelerden dii§iirdii. Sanki 
yeryiiziine . inmeleri kendil~ri i~in belirtilmi§ bir sure gibiydi. <;iinkii 
orada onemli bir fonksiyon icra edeceklerdi : "Kiminiz kiminize dii§
man olarak inin. Yeryiiziinde sizin i~in bir zamana kadar durak ve is-

. tifade edebilecek bir §ey varmr.» 

Ancak yeryiiziine . inmeden evvel tecriibe gerekliydi. Ta 'ki insan 
kend~ tecriibesiyle ni~in nimetten uzakla§tmld1gm1 farkedebjlsin ve 
kendisini bu dii§iikliige sevkeden unsurun §ehvet ve .arzulan oldugunu 
fark etsin. Kendi yap1smda mevcud olan zaaf noktasmm buras1 oldu
gunu bilsln. ~ehvetine hakim -olup kontrol altma almca yiikselecegini, 
ka~mmas1 gereken §eylerden ka~mabilmesini, ka~mmamas1 gereken 
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§eylerden ka\!mmamasm1 ogrensin. ~ehvetini tutamaymca, ona engel 
olamayni.ca du§ecegini farketsin. i§te insanoglu bunu ogrenince Al
lah'm rahmeti yard1mma ula§Iyor : ((Adem Rabbmdan kelimeler bel
Jeyip ald1. Onun iizerine tevbe etti.n ~u halde Hz. Adem yeryuzune sur
gun edilmi§, horlanmi§ ve Allah'm rahmetinden kovulmu§ olarak in~ 
medi. Katiyen. Allah O'nu yeryuzunde . bir gorev yapmak uzere yarat
mi§tl. Onun hilatet gorevinin ana merkezi ve sahas1 yeryuzuydii. 0 
yeryuzune ezelden belirtilen ve istenen fonksiyonu icra etmek uzere 
indirilmi§ti. Nefsinin 61\!usunu bil!p nas1l ve ne zaman du§ebilecegini, 
hangi yollarla yukselebilecegini ogrenince ilahi hO§nUdluga nail ola
caktl. cc!}iiphesiz ki tevbeleri en c;ok kabul eden ve esirgeyen O'dur. 
O'dur Tevvab ve Rahim.>> 

((Hepiniz oradan inin. Eger taraflmdan size bir hidayet gelir de 
kim benim hidayetime uyarsa, art1k onlar ic;in bir korku yoktur ve iizii
lecek de degillerdir. Kiifredenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, i~te on
Jar cehennemliklerdir. Orada temelli kahc1dnlar.n 

insanoglu art1k onemli vazifesi i\!in uygun du§en tecrubeyi kazan- . 
mi§tlr. 0 yeryuzunde Allah'm halifesidir. Hilatet vazifeleri ve mevhi
beleriyle donanml§tlr. Bunun yams1ra baz1 zaaf noktalan bulunmakta
dir ki §eytan, bu a§agihk' ve kindar du§man, o noktalardan · s1zmaya 
c;ah§Ir. Bu tatbikat ve o tecrube ile insanm kendini korumas1 ogretil
mi§tir. Zaaf noktalanm tlkamas1 ve gerc;ek bir hadise ile kar§Ila§tlk
tan sonra guc; kazanmas1 ic;in bu tecrube ba§mdan ge\!mi§tir. Kendi
sini pusuda bekleyen du§manmdan sakmmas1 ic;in. Kendi bizzat hile 
ile kar§Ila§Iktan ve kurtulduktan sonra ic;ine s1zmaya c;ah§an du§man
dan ko11unmas1 gerekir. ~u halde ne kadar ac1. da olsa, bu tecrube in
samn yeryuzundeki hilafetinin bir boltimudur. insana sunulmw~ olan 
psikolojik gucun bir · par\!asi, insamn roltinu yerine getirmesi ic;in bir 
donamm. Buttin bunlann yams1ra da tum insanoglu ic;in bir ibret 
unsuru. Atalan Adem'in klssasm1 duyan ve bizzat bu tecrubeyi goren 
Ademogullan atalarmm <;Ikanld1g1 cennete geri donmek ic;in korun
malan gereken noktalan bileceklerdir. Onlar tekrar cennete donecek
lerdir. Aslen yarat1ldiklan rolu ifa ettikten sonra. Yeryuzunde Allah'a 
hilatet vazifesini ifa ettikte:q sonra cennete doneceklerdir. Donecekler
dir am,a bir §art vard1r. i§te o §art : ((Eger taraf1mdan size bir hidayet 
gelip te kim benim hidayetime uyarsa, art1k onlar ic;in bir korku yok
tur ve iiziilecek de degillerdir.>> 

Yuce Allah; insam ac;Iklayicl deneylerle donattiktan ve deneyler
den alman psikolojik guc;lerle takviye ettikten sonra, yeryuzunde hila
fet vazifesini ifa ederken de yalmz ba§ma terk ,etmi§ degildir. Zaafla-
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nyla ba§ba§a b1rakmam1§t1r. Kendisini pusuda bekleyip duran dti.§ma
mmn eline teslim etmemi§tir. 0 dti§mana kar§1 sava§ta ba§an sagla
mas1 i!;in k1lavuzsuz yalmz b1rakmam1§t1r. Nefsindeki zaaflan yenerek, 
yeryuzunde Allah'm halifesi olma §erefine lay1k §ekilde, hilatet gore
vini ifa etmesi ic;in tek ba§ma terk etmemi§tir. Aksine onu hidayet yo
lunda takviye etmi§tir. Yeryuzundeki hayatm1 tanzimeden durumu
nu yucelten ve onu hayra yonelten ilahi dustur ile desteklemi§tir. At
tlg1 her ad1mda onu ogutlerle, yonlendirmeler . ve sakmd1rmalarla des
teklemi§, attlgl ad1mlarm sonuc;lannda kendisine yard1mc1 olacak, ag1r 
gorevini kolayla§tlracak ve ruhunun gerc;ek gucunu ac;1ga c;1karacak 
faydah bilgilerle donatm1§t1r. insanoglunun bu saglam yolda .. . Allah'm 
yolunda ... yurumesi halinde ne derece yucelip guc;ltiluk ve ululuga 
eri§ebilecegini belirtmi§tir. Kim bu dogru yola uyarsa ... Kim bu pren
sipleri uygularsa .. . Kim bu sisteme baglamrsa ... 0, her turlu tehlike
lerden kurtulur. .. DU.§mandan kurtulur. .. Ayag1 kaymaz. ''Onlar i~in 
bir korku yoktur ve iiziilecek de degillerdir ... >> Neticede varacaklan yer 
kendilerine vaad olunan cennettir. Allah'm bu degi§mez vaadi uyann
ca oraya doneceklerdir. Allah; hidayetine bagh olanlan kaybettikleri 
yitik cennete ve nimetlere tekrar iade edecegini belirtmi§tir. Allah'm 
buyrugunu yalanlayanlara ve kufredenlere gelince ... Tevvab ve Rahim 
olan (Tevbeleri en c;ok kabul eden ve en c;ok ac1yan) Allah'a kar§I c;1k
mada direnenler.. . Ruhlarmm kap1sm1 §eytana ac;anlar ve §ehvetin 
yolunda yuvarlananlara gelince ... i§te bunlar mes'ud nimetlerden ebe
diyen kovulma cezasma mustehak olmu§lard1r ... "i§te onlar cehennem
Jiklerdir. Ve onlar cehennemde temelli kahcidular.n 

i§te insanhgm hikayesi... Adem peygamberden ba§lami§ ve nesil
ler boyu degi§ik bic;imler ahp insanlarm hayatmda tekrarlamp git
mi§. Kur'an-1 Kerim bu k1ssayt normal olarak dogrudan dogruya dini 
bir gaye ic;in anlatmaktad1r. Maksat insam §eytanm aldatmacalarm
dan sakmd1rmak ve Allah'm buyruguna kar§1 gelmekten kac;mdmp 
itaata sevktir. Bunun yam s1ra islam'm insan gorti§U. ac;1klanmakta ve 
insanm varhk ic;erisinde ve kainat nizammdaki degeri gosterilmekte, 
Allah tarafmdan insana verilen k1ymete i§aret edilerek bu k1ymetin 
ve degerlendirmenin onemi gozler online serilmektedir. 

Dogrudan dogruya ana hedef bu olmakla beraber, Kur'an-1 Kerim 
· bu gerc;egi direkt ogut §eklinde anlatmaktansa, edebi metodlar kulla
narak dile getirmeyi tercih etmektedir. Hikayede; saf san'atui kullan
d1g1 her turlu te§vik ve sergileme teknikle:rine ba§vurulmaktad1r. Bu 
husus iki bak1mdan uyulmas1 gereken bir san'at hazinesidir : Birincisi, 
insana bu ilahi bak1§ ac;1smm gerisinden goz atmak. Bu bakt§ insan 
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gerc;egm1 Allah'm yaratt1g1 bic;imde temsil etmektedir. ikincisi ise in
sanhgl hayra, fazilete, temizlige yonelten ogi.itte san'at i.islUbunun kul
lanlll§ §eklidir. istenen bir ogi.it veya arzulanan bir ahlaki davram§, bir 
edebi · hikaye kahb1 ic;erisinde anlat1labilir ve boylece istenen maksat 
en gi.izel bic;imde gerc;ekle§ir. Hikayede ana unsuru te§kil eden ogi.it 
noktas1 ac;1ktan belirtilmez. Mi.icerret emirler ve yasaklarla, dogabile

,cek siklCl hal ortadan kaldmhr. Emir ve yasaklara bir nevi edebi can-
llhk verilirse etki sahas1 daha c;ok geni§ler ve ruhun derinliklerine daha 
c;ok sirayet eder. Aynca bu hikaye islam san'atmm dikkat etmesi ge
reken ve Kur'an'dan faydalanmak isterken gozoni.inde tutulmas1 ge
reken konu bak1mmdan birc;ok i§aretler ta§1maktad1r. Birinci i§aret 
~?Udur : insan e§siz bir varhkt1r. Yarat1h§1 ve kabiliyetleri bak1mmdan 
bir harikad1r. Dogru ve belirli bir hedef ic;in yarat1lmi§tlr. Bu hedef 
yeryi.izi.inde Allah'a halife olmakbr. Bunun ic;in bi.iti.ini.iyle hikaye ve 
san'at be§er hayatlm ortaya koyarken dqgru ve duri.ist davranmak zo
rundadir. Dogru ve ciddi derken maksad1m1z mizah ve komedi ti.i~i.in

deki san'at dallanm hesaptan uzak tutmak veya defterden silmek de
gildir. Katiyen. Mizahm da ciddi ve dogru olmas1 mi.imki.indi.ir. Gerek 
giildi.iri.i, gerekse alay konusu olarak ele alman konunun ciddi, dogru 
ve di.iri.ist olarak anlatllmas1 imkam vardir. Keza biz san'atm tatllh
gml, c;ekiciligini, zevkini yitirip ahlaki ogi.itler ve ir§ad dolu nasihatlar 
haline doni.i§mesini de kastetmiyoruz. B~z burada ciddiyetten soz eder
ken, hayatm ciddiyetine ve onemine inanmay1 kastediyoruz. insan de
nen varllgm kainat ic;erisinde oynad1g1 roli.in bi.iyi.ikli.igi.ini.i ve degerini 
belirtmek istiyoruz. insamn Allah'm yi.ice iradesiyle alakasm1 ve ilahi 
takdirin insanlarm amel, duygu ve di.i§i.inceleri bic;iminde cereyamm 
ve bunun onemini belirtmek istiyoruz. <<~iiphesiz ki bir k~vim kendi
sini degi§tirmedik~e Allah onlan degi§tirmez.>> Biz hayatm komediden 
ibaret oldugunu, ba§IbO§, degersiz, hedefsiz, olc;i.isi.iz ve anlams1z oldu
gunun ortaya konulmamasm1 istiyoruz. Hayatm hayvani hedeflerden 
ibaret, basit gayelere dayah oldugunuil sergilenmemesini istiyoruz., An
cak bu durumlan planh ve maksath olarak ele§t1rmek ve dogru olma
digmi ortaya koymak ic;in sergilenebilecegini belirtmek istiyoruz. Bun
larm insan denen varll~n yaratlh§mdaki , ulvi maksada aykm di.i§ti.i
gi.ini.i ve insamn otelerin otesinden ilk dogdugu gun kar§1land1g1 §ere
fe, i.isti.inli.ige ve sayg1ya aykm oldugunu belirtmek istiyoruz. Bunlar 
gozoni.inde tutuldugu takdirde hikayede anlatllan boli.imi.in bir komedi 
veya dram olmas1 onemsizdir. Soyledigimiz gibi komedi de dogru ve 
ciddi olabilir; insanm komplekslerini ve eksikliklerini sergilerken, on
larla alay ederken ciddi olabilir. <;i.inki.i san'atkar alay ve komediyi in-



462 HADiSLERLE KUR'AN-I KERIM TEFSIRi 

samn eksikliklerini ortaya koymak ve sergilemek i~in teknik bir vas1ta 
olarak kullanabilir. Bunun gerisinden insanlann sahip olmas1 gereken 
dogrulugu, diizeni, yiiceligi, ahenk ve uyumu belirtmek i~in bir teknik 
ara~ §eklinde kulla!}abilir. Aynca san'ata giiciimiiziin yettigi her tiirlii 
tatllhg1, sevimliligi , ve i~ a~Icihgi eklememizde bir beis yoktur. Biitiin 
bu sayd1g1rmz unsurlar san'at i~in temel yap1lard1r ve ·onlardan uzak 
kalmmas1 imkans1zd1r. Onemli olan §Udur : Biz yapt1g1m1z san'atm 
gerisinden hayatm ger~ek bir degeri bulundugunu ve insamn da yiice, 
maksath, gayeli ve iistiin bir yer i§gal ettigini belirtmeliyiz ... 

* ** Bu k1ssamn bize i§aret ettigi ikinci nokta be§er denen var_hgm 
zaaf1 ve bunun sergilenip ortaya konu§ §eklidir. Kur'an-1 Kerim in
sandaki zaaf noktasm1 bir zaaf olarak sergilemektedir : ccDogrusu biz 
Adem'e onceden soyledik, fakat o unuttu ve biz kendisinde bir azim 
gormedik.>) (Ta- Ha, 115), cc§eytan onlan oradan kaydirdi.» -(Bakara, 
36), «Adem Rabbma isyfm etti.» (Ta - Ha, 121) . i§te biitiin bu hususlar 
birer ger~ektir. Meleklerin kendisine secde ettigi bu e§siz ve harika ya
ratlk -§ehvet ve arzulan kar§ISmda zaafa dii§iiyot. Ancak kendi yapl
smdaki arzulan kontrol edip onlara hakim olabildigi siirece yiikselebi
liyor. 

Hayatl, realiteyi ve biiyiik kainat kanunlanm yorun.Iamakta ger
c;ekc;i davranan diiriist san'at bu ger~ekleri hi~ ~arp1tmaks1zm oldugu 
gibi sergilemek zorundad1r. Hz. Adem'in durumunu, bir zaaf noktas1 
olarak anlatmah ve onun ardmdan tum Ademogullarmm hataya ve 
zaafa dii§ebileceklerini belirtmeli ve tevbe ettigi takdirde bu zaaftan 
kurtulabileceklerini ortaya koymahd1r. Sap1k ve ~arp1k bat1 edebiyatl 
Hz. .Adem'in durumunu onun i~in bir oviin~ vas1tas1 ve kahramanhk 
olarak sergilemeye c;ah§maktadir. Onlara gore Hz. Adem zaafa dii§
tiigii anda kendi varhgm1 ortaya koymu§ ve gonliiniin efendisi olmay1 
ba§armi§tlr. 0 noktada gii~lii, hakim ve etkin olabilmi§tir. Adem'in 
i~inde ya§ad1g1 cennet ebediyen gitse de, insamn kendi benligini ve 
egosunu ger~ekle§tirmesi, hiirriyet i~erisinde ve Allah'm vesayetin
den (!) uzakta kendi akibetini kendi iradesiyle sec;mesi kar§Ismda hi~
bir deger ifade etmez. Oziinde Antik Yunan mitolojisinin kalmtllanm 
ta§Iyan ve temel itibariyle insanlarla ilahlar arasmdaki sava§I ve mii
cadeleyi tasvir eden bu mitolojinin etkisi altmda bulunan, insanlann 
azgm ve zalim tannlara kar§I zafer destamm yazan mitolojinin pe§in
den gidan ve boylece Allah'm hidayetinden ka~l:l-n Bat! edebiyatl Hz . 
.Adem'in k1ssasm1 boyle anlatmaktad1r. Bu edebiyat son derece ~irkin 
ve igren~ i§aretlerle doludur. insanlara Rablanna kar§1 ~1kmay1 empoze 
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etmekte, §ehvetlere ve arzulara dalarak kendi varhklanm ger~ekle§tir
melerini soylemektedir. insamn kendi benligini ger~ekle§tirmesinin bi
ricik yolunun §ehvet ve isyan oldugunu belirtmektedir. Allah'a itaatm, 
ki§iligin ortadan silinmesi ve varhgm izalesi oldugunu fisildamaktadir. 
Bu bakl§ a~1s1 tUm sap1kllgmm ve sakathgmin otesinde insam ~ocuksu 
seviyelerde ya§atan bir dii§iikliigiin ifadesidir. Qiinkii sadece ~ocuk kar
§1 ~1kt1g1 zaman varhgm1 isbat ettigini sai11r, Kendinden buyiiklere 
itaat ettigi takdirde varhgmm silindigini zanneder. Ama biiyiiyiip -ol
gunla§mca ... Hayat1 tiim derinligi ve ger~ekleriyle anlaymca kendini or
taya koymamn, varhgm1 gostermenin bir degil iki yolu bulundugunu an
lar. Varhgm1 isbatm birinci yolunun itaat, ikinci yolunun ba§kaldirma 
oldugunu, birinci yolunun hidayet, ikinci yolunun sap1khk oldugunu 
farkeder. insamn dogru yoldan sap1tmakla, haktan uzakla§makla kendi 
varllgm1 isbat edemiyecegini, bunun zaaf, hastahk ve dii§iikliik oldu
gunu, normal yap1ya sahip bir ki§inin s1hhat ve yiicelik halinde kendi 
ki§iligini en iistiin seviyede ortaya koyma §eklinin hay1r ve hidayet yo
lunda, dogru istikamette ve yiice degerlere baglanmakta oldugunu far
keder. i§te kendini Allah'a gotiiren hay1rh motiflere itaat edebildigi 
nisbette gayesini ger~ekle§tirdigini ~nlar. Yani yiicelirken §ehvetini ve 
arzularmi kontrol almda tutabildigi ni~bette kendini gosterir. i§te yer
yiiziindeki insanhk ger~egi budur ve Kur'an'm Adem peygamberin kis
sasmda gostermek istedigi ger~ek de budur. Tiim san'atlann insam ger
~ek~i olarak yotumlayabilmesi i~in bu yolu izlemesi gerekir. insanm 
isyan ve ba§kald1rma am; zaaf ve dii§iikliik amd1r, yiicelik ve gii~lii

liik am degildir. Herhangi bir zamanda veya tiim zamanlar i~erisinde 
insanoglu hataya dii§ebilir. Ancak bu, onun ger~ek · durumunun dii§iik
liik oldugunu gostermez. Gerekli olan egilim, bu hatadan kurtulmak 
ve yiicelme yolunda ilerlemektir. insamn zaaflan kay1d ve alki§a lay1k 
kahramanhklar degildir. Ger~ek kahramanhk insanm siirekli olarak 
zaaf noktalanndan kurtulmaya ~ah§mas1, zorunluluklarm basklsmdan 
s1ynlabilmesidir. 1 

(1) Muhammed Kutub, Menhec el-Fenn el-islami, 237- 250, Tlirk!;e !;eV. islam Dli~iince
sinde San'at. Akif Nuri, ist. - 1979. 



D) KUR'AN-1 KERIM'iN iLMi i'CAZI 

~iiphesiz ki Kur'an-1 Kerim bir ilimler tarihi veya ansiklopedisi 
degildir. As1l maksad1; insanlara pozitif bilgiler vermek ve gerek kii
<;iik kainat (micro cosmos), gerekse biiyiik kainat (macro cosmos) hak
klnda ilmi a<;1klamalar yapmak degildir. 

Kur'an-1 Kerim; insanlara bir hayat tarz1m ogretmek iizere gel
mi§, sistematik esaslar ihtiva eden, diinya ve ahiret hayatm1 diizenle
yen bir nizamm anayasas1d1r. Bu sebeple onun ayetlerini ilmi yorum
larm pe§inden siiriiklemek son ·cterece yanh§ bir tutumdur. Zira ilmin 
verileri belirli §artlar dahilinde belirli sonu<;lan saglayan kanun veya 
hipotezlerden iharettir . .Ama §artlar degi§tiginde §iiphesiz ki bu ka
nunlar da -k1sa veya uzun va'dede- degi§ecektir. Binaenaleyh Allah 
kelam1m bunlarm pe§inden siiriiklemek i<;inden <;1k1lmaz tezadlara ve
sile olabilir. 

Ne var ki Kur'ah-1 Kerim'de pozitif bilimlerin alamna giren muh
telif konularda k1sa i§aretler, telmihler ve a<;1klamalar yer almaktad1r -
ki bu boliimiin konusunu te§kil etmektedir. Pozitif ilimlerin bulu§lan 
1§Igmda bu telmih ve i§aretler yorumlanmaya <;ah§llacakt1r. Yoksa 
ayetlerin bu bilgilere istinad ettirilmesi sozkonusu degildir. 

imdi Kur'an-1 Kerim'de kainatm yaratih§1 (kozmogoni) te§ekkiilii 
ve faaliyet tarz1 (kozmoloji) gokyiizii ve yeryiizii (astronomi) madde
nin ozellikleri (fizik- kimya) canh varhk (biyoloji), bitki (botanik) 
hayvan (zooloji) hakkmda <;e§itli telmihler bulundugu gibi, insartm · 

' fiziki (bb), ruhi (psikoloji) ve sosyal (sosyoloji) yap1s1 hakkmda da 
baz1 i§aretler yer almaktad1r. insanhgm yapt1g1 ilmi <;ah§malar bu 
i§aretlere 1§1k tutacak nitelikte ise miisliimanlann bu ilimlerin veri
lerini kullanmasm1 onleyecek hi<; bir engel yoktur. Aksine ''hikmet 
mii'minin yitik mahdir, onu nerede bulursa ahn> buyrugu uyarmca 
bunlardan yararlanmak bir Y,ana bunlan ba§kalanndan once miislii
manlarm bulup ortaya <;1karmas1 bir bor<;, dini bir vecibedir. 

KUR' AN VE POZiTiF iLiMLER 

Jeoloji ilmi yeryiiziiniin tarihini, dogumunu, hayatm1, tabakalan-
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m ve yeryiiziinde meydana gelen jeolojik ve biyolojik faktorlere dayah 
degi§imleri inceleyen bir ilim dahdlr. Jeoloji kanahyla yeryiiziiyl~ ala
kah bilgilerimiz bir hayli geli§me imkam bulmu§tur. Bu ger<;ekler bize 
yaratlc1 Allah'm varhgm1 ve birligini, kudretinin azametini ve yiice
ligini a<;Iktan a<;Iga hayk1ran deliller niteligindedir: 

ceO kiifredenler gormediler mi ki gokler ve yeryiizii biti§ik idiler 
onlan biz ayirdik. Ve her §eyi sudan canb .kiidik.>, (Enbiya, 30). 

Tek ba§ma bu ayet bile Kur'an-1 Kerim'in Allah tarafmdan indi
rilmi§ §iiphe ve ku§ku s1zmayan bir kitap oldugunu ifade etmeye ye
ter. Bu ger~ek Allah'm varhgm1 isbat i<;in gozleri a~maya kafidir. ilmi 
gorii§ler eskiden beri diinyamn dogu§u ve yaratlh§I konusunda birbi
rinden farkhd1r. ilim adamlan <;e§itli ara~lann ve gere<;lerin yardi
miyla jeolojik i:ocelemeler yapmi§lar, toprag1 tahlil etmi§ler ve degi§ik 
gorii§lerin birle§tirilmesinden sonra yeryiiziiniin yaratill§lyla ilgili sag
lam bir nazariyeye Ula§mak i~in biiyiik gayretler sarfetmi§lerdir. Bu
giin ilmen kabul goren ve Laplace teorisi olarak bilinen teoriye gore; 
onceleri diinyam1z giine§ ve muhtelif gezegenlerle birlikte bir biitiin 
idi. Fezada bir Nebula olarak donmekte idi. Sonra bu Nebuladan ay
nlan par<;alar diinyamizi meydana getirmi§tir. Diinyamn merkezine 
dogru inildik~e her 33 metrede bir, 1 derece artan lSI merkezde biiyiik 
bir miktara ula§Ir. Nitekim 30 km. derine inildigi zaman merkezdeki 
1s1 miktan yiizey kism1na gore 1000 derece fazlad1r. Yeryuvarlagmm 
muhtelif alanlannda goriilen volkanlar da bu ger~egi desteklemekte
dir. Merkezdeki alevli gaz ve buhar di§an <;Ikmak i<;in .bir yank veya 
<;okiik arar. Kendisine bir yol a~ar buradan di§an fl§kmr. i§te biz 
buna volkamn agz1 adm1 veririz. Volkanlardan fi§klran lavlar biiyiik 
bir yiikseklige kadar <;Ikar. Lav ft§kirmasi uzun siire devam eder. Mer
kezden gelen 1smm tesriri ile baz1 bolgelerde s1cak su kaynaklanna 
rastlamr. Kaphcalar bu s1cak su kaynaklan iizerine kurulur. 

ilmi imkanlann geli§mesiyle tayf analizleri yap1larak giine§i mey
dana getiren elementleri ogrenebilmek miimkiin olmu§tur. Ytldizlar
daki her elementin aymyla giine§te de bulundugu tesbit edilmi§t.ir. 
Binaenaleyh ilmen giine§in ve ytldtzlann ba§langi~ta bir biitiin oldu
gu, ancak sonradan aynldtgi ifade olunmu§tur ki, Kur'an-1 Kerim yiiz
lerce sene once : ((0 kiifredenler gormediler mi .ki gokler ve yeryiizii 
biti§ik idi biz ayirdi.k onlan. Ve her §eyi sudan canh klld.J..k.» (Enbiya, 
30) buyurmu§tur. 

ccArdmdan da yeri diizenlemi§tir. On dan suyunu ~IkariDI§ ve ot
lak meydana getirrni§tir. Daglan da yerle§tirmi§tir.>, (Naziat, 30 - 32). 

Tefsir, c. I , F. 30 
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ilim bize dunyamtzm gune§ten aynldtgt strada bir· gaz kumesi ol
dugunu bildirmektedir. Bu gaz zamanla, yava§ yava§ sogumu§ ve yti
zey ktsmt donmaya ba§lamt§, donu§ gittikge artmt§ttr. Dunyamn ko
pu§u ve soguyu§u strasmda gtkan gazlar ve buharlar, su buhan bigi
minde atmosferi meydana getirmi§lerdir. Atmosferden tekrar dunyaya 
inen sular zamanla okyanuslan ve denizleri olu§turmu§tur. ~u halde 
once dunyam1z yaratllmt§, sonra suyun olu§mastyla hayat imkam dog
mu§tur. 

Jeologlarm ifadesine gore, dunyamtzm kabuk ktsmtm meydana 
getiren kayalar iki turludur. Stcuk maddelerin tedrici olarak soguma
smdan meydana gelen kayalar ve astl kayalarm pargalanmast sonucu 
sularm tesiriyle olu§an kalker kayalar. Ancak son zamanlarda ke§fe
dilmi§ olan ve dunyamn olu§umu hakkmda bilgi veren nazariyelere 
gore dunyannz gaz kumelerinden te§ekktil etmi§ ve gune§ten aynlmas1 
neticesi soguyarak su meydana gelmi§tir. A§mma faktorii neticesinde 
a§man kayalar tanma elveri§li toprak haline donti§mti§, bu toprak 
alanlarma inen yagmur sulanyla bitkilerin dogmas1: mumkun olmu§
tur. Sularda eriyen maddelerin birikimiyle bir tur kaya te§ekktil et
mi§tir. 

Dtinyamn olu§umundan bahseden : «Ve ardmdan yeri diizenlemi~-

tir.» (Naziat, 39) ayet-i kerime'sinde kullamlan «daha» ( ._,>:> ) 

kelimesi deveku§unun yumurtas1 igin kullamlmaktadtr ki b~ yuvarlak
tlr. Hatta dtinyamtzm yuvarlak oldugunu belirtert pek ~ok ayet-i ke
rimeler mevcuttur. i§te bunlardan birisi A'raf suresindeki §U ayet-i 

- kerimedir : ceO kasabamn halkl bizim azab1rmzm onlar uyuyorken, ge
celeyin gelmesinden emin mi oldular, yoksa kasal>amn halkl azablrm-

. , Zin . onlar oynarken giindiiziin gelmesinden emin mi oldular?>> Buna 
gore Allah'm azab1 geldigi zaman dunyamn bir par~as1 gece, diger 
par~as1 gtinduz olacaktlr. ~u halde gece ve gi.indi.iz her an i~in dunya
mizm uzerinde mevcuttur. Bunun meydana gelebilmesi ise diinyanm 
yuvarlak olmasma . baghdtr. Hatta Tekvir suresinde yti'ce Allah §oyle 
buyurmaktadtr : ccGeceyi, giindiiziin iizetine ge~irir, giindiizii de gece-

nin iizerine ge~irir.» Burada gegirir derken «tekvir» ( .;:_~ ) lafZl 

kullamlmaktadtr. Yukarda dunyanm di.izenlenmesinden bahseden ayet
te kullamlan «daha» kelimesinin devekU§UllUn yumurtas1 manasma Ol
dugunu belirtmi§tik. ij:atta gtini.imuzde Arap Ulkelerinin ekseriyeti yu
murtaya «dihye» adm1 verirler. Bu ayetle ytice Allah dtinyanm §ekli
nin_ yumurta bi~iminde oldugunu ifade etmi§ olmaktadir ki, di.inya-
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mtzm kiire bi~iminde oldugu ifadesinden daha vazthtlr. Zira diinyamt
zm §ekli tam kiireye benzememektedir. Ekvator biraz daha bastk, orta 
k1sm1 biraz daha ~Ik1kt1r. Bugiin sun'i peyklerin icadmdan sonra yer
yiiziiniin atmosferden resimleri ~ekilmi§ ve diinyam1zm §eklinin bir 
armut veya deveku§u yumurtas1 §ekline yakm oldugu ifade edilmi§tir. 

ccGormiiyorlar mt ki biz yeryiiziinii etraftndan gitgide eksiltmek
t.eyiz. Hiikiim Allah'mdtr. O'nun hiikmiinii bozacak yoktur. 0 hesab1 
t;abuk gorendir.n (Fussilet, 13). 

((Biz b~nlara ve babalanna get;imlikler verdik de omiirleri uzadt. 
~imdi memleketlerini her yandan eksilttigimizi gormiiyorhir rnt? Us
tiin gelenler onlar rmdtr?n (Duhan, 21). 

Bu ayet-i kerimede sozii edilen «her yandan eksiltmen tabirinin 
denizler tarafmdan sularla doldurulan karalar oldugu kabul edilir. Bi
lindigi gibi diinyanm dort - bir yamnda qenizler her an karalardan baz1 
boliimleri sular altma almaktadir. Bize gore bu yorum bu . ayetlerin 
i§aret ettigi ger~ekleri tam olarak anlatmaktan uzaktlr. Jeolojik ara§
tlrmalarm geli§mesiyle ilmin bu konudaki veriteri daha da artmi§tlr. 
~oyleki: ~ 

Kozmoloji, diinyam1zm sogumas1yla birlikte biiziilmesinin de art
tlgmi ve bu biiziilmelerin kabuk k1s1mda birtak1m kasilmalara sebep 
oldugunu, aym zamanda merkeze dogru da biiyiik bir basm~ icra et
tigini, bu basm~lar sayesinde gaz bi~iminde merkezdeki lavlarm 
di§an ft§kirdigim ifade etmektedir. Topragm derinliklerinden fi§kiran 
bu gazlarla atmosfer tabakasmdp.ki oteki gazlar diinyamn ~ekim alam 
i~erisinde bir y1gmak te§kil etmi§lerdir. · 

Kur'an-1 Kerim'in bir~ok yerlerinde daglann; yeryiiziinde dengeyi 
saglamak i~in dikildiginden soz edilir. 

ccArza da sizi sarsmamas1 it;in biiyiik daglar yerle§tirdi.>> (Lok
man, 10). 

Modern ilim onii~ as1r bu re~liteden habersiz ya§ad1. Fakat cog
rafya sahasmda yapilan yeni ara§tlrmalar neticesinde bugiin bu ha
kikat ((Denge Kanunun ad1 altmda tesbit edilmi§ bulunmaktad1r. Ni
tekim Prof. C. R. Von Anglen §Oyle diyor: 

cc~imdi iyice anla§llmt§ttr ki, gayet hafif bir madde yeryiiziine t;Ik
tl~ zamant biiyiik maddeler yerlerini korkunt; ~tlaklara terkederler. 
Ve §imd~ biz onlan denizler olarak goriiriiz. i§te bu ini§ ve ~Ikl§lar diin
yanm dengesini saglar.)> 1 

(1) C. R. Von Anglen Geomorphology, P. 26- 'n. 
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Cografya sahasmda ara§tlrmalar yapan bilginlerden bir ba§kasi 
da §6yle diyor : 

ccKaralarda oldugu gibi denizlerde de vadiler vardu. Fakat deniz
lerdeki vadiler, karadakilerden ~ok daha ~ukur ve derindir. tistelik 
insarun tecriibe sahasmdan da uzakt:~,r. Ve ilk nazarda denizlerdeki de
rin magaralardan meydana geldigi fikrini verir. Bazan bu vadilerin 
derinligi, deniz seviyesinden 35.000 m. derinliklere ula§Ir. Bu derinlik, 
yiikseklik baknrundan diinyarun, en biiyiik daglann_dan daha yiicedir. 
Bazan denizlerdeki vadilerin derinligi o kadar biiyiik olur ki, §ayet 
uzunlugu 2900 km. olan Himalaya suadaglanrun "Everest" tepesini 
iizerine koyacak olsaruz, deniz seviyesiyle tepe arasmda daha bir mil 
kadar mesafe kabr. 

Hayretleri mucib hadiselerden birisi de, denizlerdeki derinliklerin, 
denizlerin ortasmda bulunmas1 icab ederken karaya yakm sahillerde 
goriilmesidir. Fakat denizlerin diplerindeki bu geni§ magaralan oltt§· 
turan, bu korkuri~ basmcm miktanru kim, nereden bilecektir? Hemen 
§Unu da belirtelim ki, bu vadilerin adalara ve yanardaglara yakm ol
maSij daglann uzunluguna, denizlerde goriilen derinliklerin ise ilerde 
~Ikacak bir adaya i§aret olabilir. 

Dondurucu soguklann, zifiri karanhklann ve santimetreye dii§en 
yedi ton gibi bir basmcm tehdidi altmda doran bu magaralar, diger 
muammalar gibi hala insanoglunun oniinde bir bilmece olarak dur
maktadlf.)) 1 

Kur'an-1 Kerim'de, yerkiirenin iizerinden uzun zaman gec;tigi ve bu 
zaman zarfmda Allah tarafmdan baz1 diizeltmeler yap1ldig1 anlatihr. 

ccVe ardmdan yeri diizenlemi§tir. 0 arzdan suyunu ve otlagmi ~~
kardl.)) (Naziat, 30- 31). 

Bu ayet-i celile ilmi ke§iflerin ortaya koydugu cckaralann aynlma 
ve yayllma nazariyesiyle tam bir uygunluk i~indedir.>) Bu nazariyenin 
mahiyeti §6yledir : Bir zamanlar biitiin karalar birbirine bagh ve bi
ti§iktiler. Sonra yanlarak yekdigerinden aynlmaya ve kendiliklerinden 
uzakla§maya ba§lad1lar. Ve neticede karalar arasma biiyiik denizler 
girerek bugiinkii §ekillerini alrular. · 

Bu nazariye ilk defa Alman Jeoloji Profesorii Fritz Wag~er tara
fmdan 1915 senesinde ac;Iklanmi§tlr. Fritz Wagner §6yle diyor : cc~ayet 
biitiin kltalar yekdigerine yakla§tlnlacak olursa birbirlerine kenetlene
ceklerdir.» 

Denizlerin sahillerinde bulunan kalmtllar arasmO.a biiyiik benzer-

(1) The vorlid We live in, N. Y. 1955, nakleden Vahidiiddin Han , el-islamii Yetehadda, 220. 
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likler oldugu goriiltiyor. Sanki yer kiireyle ya§It daglar buluyoruz ve 
iizerlerinde birbirinin ayms1 bahklar ve hayvanlar goriiyoruz. 

Kur'an-1 Kerim giine§ sisteminin ve ona bagh gokcisimlerinin belli 
bir yoriingede hareket ettigini ve giine§in her an aydan uzakla§t1gm1, 
aym giine§e, giine§in aya ula§amiyacagmi ve herbirinin ayn bir yo
riingede d6ndiigiinii bildirmektedir. i§te bu konudaki ayetlerden ba
Zllan: 

ccGiine§ de yorftngesinde yiiriiyiip gitmektedir. Bu gii~lii ve Bilgin 
olan Allah'm kanunudur. 

Ay i~in de sonunda kuru bir burma dahna donecegi konaklar ta
yin etmi§izdir. 

Ay'a eri§mek giine§e dii§mez. Gece de giindiizii ge~emez. Herbiri 
bir yoriingede yiiriirler.» (Yasin, 38- 40). 

((Sen, daglan goriirsiin de onlan kati sarursm. Halbuki onlar bu
lut ge~er gibi ge~ip giderler. Bu, her §eyt giizel yapan Allah'm san'ati
dir. Muhakkak ki Allah yaptiklanruzdan haberdardir.>> (Neml, 88). 

Daglarm hareketi nas1l olacaktlr? Ancak yeryiizii hareket edecek
tir ki daglar da hareket etsin. Daglann hareketi k1yamete ait bir olay 
degildir. 

((Sana daglardan sorarlar. De ki Rabb1m onlan pamuk ipligi atar 
gibi atacaktn.» (Taha, 105). 

Kur'an-1 Kerim; Allah'm dogularm ve batllarm Rabbi oldugunu 
belirtmi§ ve giine§in dogu§unun ve bat1§1mn her gun degi§tigini ifade 
buyurmu§tur. 

ceDe ki : Soyler misiniz? Eger Allah geceyi iizerinize klyamete ka
dar uzatsaydi, Allah'tan ba§ka hangi tann size bir l§Ik getire_bilir. Din
lemez misiniz? 

De ki : Soyleyin, eger Allah giindiizii iizerinize kly~mete kadar 
uzatsayd1, Allah'tan ba§ka hangi tann, i~inde istirahat edeceginiz ge
ceyi size getirebilir. Gormez misiniz?» (Kasas, 71 - 72). 

Yiice Allah dikkatlerimizi diinyanm hareketinin durmasma ~evi
rerek, «Balomz, dinleyiniz, diinyamn donii§ii duracak olursa, giine§e 
ba,kan yan yiizii siirekli gece olursa, Allah'tan ba§ka kim size geceyi 
giindiiz, giindiizii gece yapabilir?» diye sormaktad1r. Jeolojik ger~ek
lere gore; diinyam1z giine§ten aynld1g1 s1ralarda ekseni etrafmdaki hlzi 
bugiinkiinden ~ok daha fazlaydL Kendi ekseni etrafmdaki bir donii
§iinii dort saatte tamamlamakta idi. Yani gece ve giindiiz diinyarmzda 
topu toim dort saatti. Zamanla diinyam1zm kei1di ekseni etrafmdaki 
h1z1 azalmaya ba§ladL Gece ve giindiiz miiddeti de boylece be§e, alti
ya ... ve nihayet 24 saate ula§tl. Astronomi bilginlerinin yaptlklan he-
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saplamalani gore; dunyamn ekseni etrafmda donu§unde vaki olan bu 
h1z du§u§unun 432 milyon senede 1 saate ula§tlg1 ifade olunmaktad1r. 
Bu miktar bir insan omriine gore <;ok ise de, kainatm omru kar§ISm
da .azd1r. Buna gore dunyam1zm donu§u bir gun mutlaka duracaktlr. 
Ve durdugu zaman gune§e bakan yuzu surekli gunduz, obur yu~u su
rekli gece olacaktlr. i§te yuce Allah'm dikkatlerimizi <;ektigi nokta bu
dur. 

''Onlar magaralannda iic;yiiz yll kaldllar ve dokuz artudllar.n 
(Kehf, 18) . 

Burada sozu edilen kitle Ashab-1 Kehf'tir. Yiice Allah sevgili pey
gamberine onlarm magaralarmda 309 sene kald1klanm ifade etmekte
dir. Necran kasabasmda ya§Iyan hristiyanlar bu ayeti i§itince dediler 
ki : ti <;yiizii biliyoruz. Peki magarada kald1klan siirenin dokuz y1h ne
dir? Bunu anlam1yoruz. Allah'm ResUlu ise onlara §U cevab1 verdi : 

"De ki Allah ne kadar bildiklerini c;ok iyi bilendir.>> (Kehf, 18). 

Peki bu 300 ile 9 sene arasmda ne gibi bir ili§ki vard1r? 14 as1r 
once sozii edilen bu olay1 <;agda§ ilim bize a<;1klam1§ bulunuyor. ~oyle 
ki : Giine§ y1h 365,242,217 giindiir. Ay yth ise 354,367,067 giindiir. Gii
ne§ y1h ile ay y1h arasmdaki fark 10,275,149 giindur. Buna gore giine§ 
y1h ile ay y1h arasmdaki fark 33 senede bir 358,879,917 gune yani he
men hemen bir y1la ula§Ir. Bu vesileyle aradaki fark her 100 senede 3 
senedir. Bin3:enaleyh 300 gune§ y1h ay y1lma <;evrildiginde 309 yrl 
olur. i§te modern ilmin bugun ortaya koydugu ger<;ek ile Allah kita
bmm 14 as1r once ortaya koydugu ger<;ek. 

uRiizgarlan a§Ilaytci olarak gonderdik .te, yukardan su indirdik ve 
sizi onunla sulad1k, Yoksa siz onu toplayamazdmiz.» (Hicr, 22). 

Bu ayet-i kerime'nin <;agda§ miifessirlerce yorumuna gore ruzgar
lar bitkileri a§llaylCl vas1tad1rlar. Bilindigi gibi bitkilerin a§llanmasm
da en biiyiik rolii riizgar oynar. Baz1 bitkilerin a§1lanmas1 ancak riiz
garlar sayesinde mumkun olur. Fakat ayet-i kerime «a§llaylCl» teri
mini kulland1ktan sonra bitkiler diye bir kayrt koymamaktad1r. Bu
nun i<;in biz ayeti sadece riizgarlarm bitkileri a§1lay1c1 unsurlar ol
dugu noktasma hasredemeyiz. <;iinkii riizgarlar aym zamanda bulut
lar i<;in de a§Ilay1c1 rol oynamakta ve yagmurun yagmasma sebep ol
maktadlrlar. 

Bilindigi gibi riizgar atmosferin yiiksek tabakasmdaki havamn ha
reketidir. Hava diinyanm yiizeyine paralel olarak hareket edince riiz
gar olay1 meydana gelir. Riizgarlarm h1z1 saatte 100 km.'ye kadar ula
§Ir. F'ntma, kas1rga gibi <;e§itli rUzgar §ekilleri vard1r. Baz1 kas1rga 
tiirti saatte 240 kilometrelik h1za kavu§ur. Rtizgfu; su buhanmn dun-
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yanm c;e§itli bolgelerine ta§mmas1 ve dag1blmas1 konusunda onemli 
bir faktordlir. Keza su buhannm buharla doygun hale gelen havada 
sogumasm1 saghyan unsurlardan biridir. Bulutlar bu sayede te§ekktil 
eder ve bulutlarm yliksekligi tlirline gore degi§ir. Kimisi dlinyam1zm 
hemen list k1smmda bulunurken, kimisi 12 km. yukanlara kadar <;I
kar. Saatte 30 kilometrelik hlzla esen rlizgar yagmurun inmesine en
gel olur ve onu atmosferin list tabakalarma dogru ylikseltir. Orada 
yagmur damlaciklarmm hacmi bliytir, c;ap1 artar. Yagmur damlacik
larmm c,;ap1 yanm santimetreye ula§mca tekrar parc;alanmaya ve da
gilmaya ba§lar. Dag1lan bu damlac1klar arb ve eksi yliklli elektronlan 
ta§Irlar. I§te arb ve eksi yliklli elektronlar rlizgarlar vas1tasiyla bir~ 
birine yakla§IP slirtli§tlikleri zaman elektrik bo§almas1 meydana gelir. 
iki elektron arasmda kivilcim sic,;ramasi olur. Bu esnada gokylizlinde 
§im§ek c;akar, sonra g'okglirliltlisli meydana gelir ki bu, dalgalarm slir
tli§mesinden meydana gelen glirtilttiden ba§ka bir §ey degildir. Yildi
rlm da havadaki elektrik bo§almasmdan ibarettir. Sonra birdenbire 
gokylizlinden yagmur bo§ahr ve Allah'm takdir ettigi miktar su dlin
yamiza iner. I§te rlizgarlann elektriklenmede ve bu vesileyle yagmu 
run olu§masmdaki etkisi boylece ortaya c,;Ikmaktadir. Nitekim Kur'an-1 
Kerim'de birc;ok ayetler rlizgar, yagmur ve bulut ili§kisi lizerinde dur-
mu§tur. · Mesela A'raf suresinde §6yle buyurulmaktadir: · 

((Kendi katmdan rahmetiyle miijdeci olarak riizgarlan gonderen 
O'dur. Nihayet agu buh~tlar haline geldigi zaman onunla biz oH:i bir 
beldeyi sulanz, onunla biz su indiririz ve her tiirlii meyveden ~1kannz. 
Aym !}ekilde oliileri de ~1kannz ki ibret ahp dii!}iinesiniz.» (A'rat). 

Bu ayet ac;1kc,;a riizgarlann bulutlan ta§1d1gm1 ve suyun olu§ma
smi temin ettigini belirtmektedir. 

Nuh suresinde ise §oyle buyurulmaktad1r : 
ccAllah'm ayetlerinden biri de size rahmetinden tattumas1 i~in 

. miijdeci olarak riizgarlan gondermesidir.» (Nuh). 

Yani rlizgarlar · Allah'm rahmetini mlijdelemektedir ki burada rah
met yagmur olabilir. Furkan suresinde ise §oyle buyurmaktad1r: 

ccKendi katmdan rahmetini miijdelemek iizere riizgarlan gonde
ren O'dur. Olii bir beldeyi diriltmek ve . yaratmi!} oldugumuz hayvan
lara ve bir~ok insanlara su vermek i~in gokyiiziinden temiz su indir
dik.>> (Furkan). 

ccYedi gogun de .Rabbi, yiice ar!}m da Rabbi kimdir? de.» (Mli'mi
nun, 86). 

ccYedi gogii ve yerden de bir o kadanm yaratan Allah'tu. Allah'm 
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her §eye kadir oldugunu ve Allah'm ilminin her §eyi ku§attigmi bi.l
meniz it;in. Allah'm buyrugu bunlar arasmda iner durur.>> (Talak, 12). · 

ccGogii giiciimiizle biz kurduk, §iiphesiz biz geni§leticileriz., (Zari
yat, 47). 

Yiice Allah yedi kat gokten ve bunun otesinde ar§-1 ala'dan soz 
etmekte, ar§m biiyiikliigiinii de ifade etmektedir. Yedi kat gokten soz 
ederken goklerin kat kat oldugunu belirterek §oyle buyurmaktad1r : 

ceO ki, yedi gogu kat kat yaratrm§tir., (Miilk, 3) . 

Gokyiizii siirekli geli§mekte ve geni§lemektedir. Bilindigi gibi bu 
. a yet-i kerimeler ilmin heniiz yakm y1llarda ogrenebildigi ve hala ilim 
adamlanmn iizerinde kafa yordugu bir konuyu a~1ga ~1karmaktad1r. 
0 da kainatm geni§lemesidir. 

Unlii bir Astronomi bilgininin ifadesine gore gokyiiziiniin geni§li· 
gi §oyledir : «Biz evrenin kii~iik bir modelini ~izmeye ~ah§Sak- ve ~izdi
gimiz bu modelden diinyam1z1 bir hardal tanesi kadar kii~iik bir nokta 
bi~iminde tasvir etsek aym bu modeldeki yeri; bir hardal tanesinin 
~apmm 1/ 4'iinden daha kii~iik bir nokta bi~iminde tasviri gerekir. Bu 
noktadan bir santim oteye yer alan giine§ parlak bir elma ·biiyiiklii
giinde olacaktlr. Giine§ sistemi i~erisinde diger gezegenlere gelince bir 
k1smmm hacmi ~1plak gozle goriilmeyecek kadar kii~iik zerreler bi~i
minde tasvir edilmesi gerekir. Yu uzakhklan? Elmamn ~evresine bir
ka~ ad1m veya birka~ yiiz metre otede degi§ik noktalara serpi§tirmemiz 
icabeder. Bizim giine§ sistemimiz, ~izdigimiz bu modelde yalmzca ya
nm millik bir alam i§gal eder. Bundan sonra aym Ol~egi ' kullanarak 
kainatm geni§ligini gosterebilmek i~in Amerika k1tasmdan daha bii
yiik bir alam tayin etmemiz gerekir. Bu biiyiik alan i~erisinde yrld1z
lan birbirinden ~ok uzak noktalara yerle§tirmemiz icabedecektir. Gok
yiiziindeki yiiz milyona yakm ylld1zm bOylece ~e§itli alanlara yerle§
tirilmesi icabeder. Kainat i~erisinde diinyam1z obiir gokcisimlerine nis
betle ancak ~ok biiyiik teleskopla goriilebilecek bir toz zerresinden iba
rettir. Bu biiyiikliik ve geni§lik yaratlcmm azametini ve yiiceligini dile 
getirmez mi? 

Kainatm hacmi de siirekli olarak geni§lemektedir. Hacmi geni§le
dik~e kaplad1g1 alan ve i~inde bulundugu cisimler arasmdaki mesate
ler de artacaktlr. Kur'an-1 Kerim bu ilmi ger~egi zamamm1zdan ~ok 
once dile getirmi§tir : 

ccGogu giiciimiizle biz kurduk, §iiphesiz biz geni§leticileriz.» (Za:. 
riyat, 47) . 

Kur'an-1 Kerim, maddi kainatm ba§lang1c1 ve sonu hakkmda, 
belirli bir fikir ortaya atlyor. Bu fikir bir as1r oncesine kadar 
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bilinmiyordu. Eskilerin kur;ucuk aklllanyla bu fikrin butiinunu veya 
bir yonunu zaten r;ozecek durumlan yoktu. Ve modern ilim Kur'an-1 
Kerim'in gorii§lerini dogrulayarak geldi. Kur'an-1 Kerim kainatm bi
dayetini §byle anlatlr : 

ceO kafirler gormediler mi ki? 
Biz onlan ayud1k. Ve her canliyi 
m1?» (Enbiya, 30). 

goklerle yer biti§ik bir halde iken 
sudan yarattik. Hala inanm1yor!ar 

I 

·Kainatm sonu da §oyle ifade edilir : 
ceO giin semaYI kitaplann sahifesini diirer gibi diirecegiz.» 

ya, 104) . 
(Enbi-

Bu ayetlerin ar;1klamalanna gore kainat; goklerle yerin ir;ic;e gire
rek kayna§masmdan mute§ekkil bir hutiinltik arzediyordu: Ayet-i ce-

lile'de ger;'en ((Ratkan)) ( \A.:; J ) kelimesi, ((parr;alan yek digerine 

bagh», anlammdad1r. Sonra kainat, fezada geni§lemeye ve yay1lmaya 
ba§ladl. 

Modern ilmin kainat hakkmdaki gorii§u ise §oyletlir : Ba§lang1r;ta 
((madde>> donuk ve sakin bir halde idi. SICak ve kesif bir gaz durumunda 
bulunuyordu. Yakla§Ik olarak bundan 5.000.000.000.000 sene once mad
dede korkunr; patlamalar oldu. Madde etrafma dogru geni§lemeye ve ya
yilmaya ba§ladl. Bunun neticesinde hareket etmek zorunda kald1. c;un
kti maddenin hareket seyri ((gravitasyon>> kanunlanna baghdlr. Buna 
gore : Maddenin atomlannda bulunan ((cazibe>> kuvveti parr;alann yek
digerinden aynlmas1yla tedrici olarak parr;alar arasmdaki mes8.fe ge
ni§ledikc;e hareket azahr. 

Ba§lang1r;ta bilginler, maddeyi kw~atan dairenin 1 milyar 1§1k yih 
oldugunu soyltiyorlard1. Eddington'a gore bu daire asll daireye nisbetle 
on misli buytimii§tiir. Bu geni§leme ve yayilma ameliyesi durmadan 
devam etmektedir. Prof. Eddington §Oyle diyor : 

<<Y1ld1zlar ve nebulalar tlpkl bir sat1h uzerine rabtedilerek devamh 
§ekilde ufiiriilen r;e§itli balonlara benzerler. i§te boylece 'fezadaki bu
tiin kureler, kainatm geni§leme ameliyesi ir;inde, kendiliginden hare
ketlerle birbirlerinden aynlarak uzakla§Irlar.» 1 

Eski insanlar gokytizune bakarak yild1zlarm daima birbirlerinden 
aynlarak uzakl8.§tlklanna inamyorlardl. Fakat bugun biz, yerytizuyle 
yildizlat arasmda korkunr; bir uzakhk olmasma ragmen, onlan yakm
daymi§ gibi gortiyor ve aralanndaki mes8.fenin belli olc;Uler dahilinde . 
ayarland1g1m anhyoruz .. 

(1) The LimitatiOhs of science, p. 20. 
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Bu noktada da kalmad1k, as1rlardan beri gordti.gti.mti.z ve hirer 
mti.stakil bti.yti.k kti.tle zannettigimiz ecram-1 semaviyeden bir c;ogunun 
fezay1 dolduracak c;apta olduklanm ogrendik. Her rnaddi cismi, · etra
fmda birc;ok gezegen ve yildizlann dola§tlg1 gti.ne§ sistemi gibi kendi
ne has bir nizam i~inde · gorti.yoruz. Fakat hacmi c;ok kti.c;ti.k oldugu 
ic;in ((atom» ~ekirdeginde fezamn e§siz nizamm1 goremiyoruz. Qti.nkti. 
bu nizam1 mti.cerred bir §ekilde mti.§ahede altma almak mumkti.n de
gildir. Bu demektir ki her §ey -hatta biti§ik bile olsa- kendi c;apmda 
bir bo§luga sahiptir. Bunu §oyle bir misalle izah edebiliriz. §ayet in
san vti.cudundaki maddi atomlardan alt~ metre kadar bir bo§lugu veya 
mekam ~1karacak olursak maddenin ~ok az bir k1smmdan ba§kasmi 
bulamay1z. Ve bu da kaybolup gider; 

Astrofizik bilginleri diyorlar kt, §ayet bizler kainatta bulunan her 
§eyi hi~ bo§luk b1rakmadan siki§tlracak olursak, kainatm hacmi, gti.
ne§ hacminin otuz misline ~1kar. Boylece, kainatm geni§ligini, insan
oglunun ke§fedebildigi, gti.ne§ sisteminden milyonlarca l§Ik y1h uzakta 
bulunan bir nebulayla k1yaslamak mti.mkti.n olacaktir. 

Bilginler yakm bir gelecekte gokcisimler.inin hareketini tanzim 
eden kanunlara uyarak aym dti.nyaya yakla§acagml ve hatta cazibe 
kuvvetinin §iddetinden par~alanarak fezaya pamuk gibi at1Iaca~m bil
diriyorlar. Aym parc;alanmasmm, denizlerdeki ((med- cezir» (gel- git) 
olaylarma hakim olan kanunlarm geregi olarak meydana gelecegi be
lirtilmektedir. §ti.phesiz bizim fezadaki en yakm kom§umuz ay'd1r. Dti.n
yamizdan 240.000 mil uzakta bulunmaktad1r. Bu yakmhk denizlerimiz 
ti.zerinde gti.nde iki defa kendini gostermektedir. Oyle ki bazan dalga
Jarm yti.kselmesi 60 metreyi bulur. FP.kat bu cazibenin karalar ti.zerin
deki tesiri birka~ santim civanndad1r. 

Yer kti.re ile ay arasmdaki uzakhk, dti.nya ti.zerinde ya§ayan canh
larm nayat standartlanna tamamen uygun dti.§mektedir. f]ayet bu 
uzakhk sozgelimi 50.000 mile d\i§ecek olursa, denizlerde mti.thil~ bir t~-

. fan olacak, dalgalar yeryti.zti.nti.n birc;ok yerle§me merkezlerini basarak 
her §eyin sular altmda kalmasma sebep olacaktir. Hatta denizlerdeki 
dalgalann kopti.rerek yti.kseli§i kar§ISmda daglar devrilecek ve ((cazibe)) 
~uvvetinin aklllan durduran bask1s1 altmda dti.nya ti.zerinde yer yer 
korkun~ yanlmalar gorti.lecektir. 

Astronomi bilginlerinin ifadelerine gore dti.nya; ((olU§>> sanc1lan 
ic;inde kiYramrken biitti.n bu merhaleleri atlatarak bugti.nkti. duruma 
gelmi§t~r. punya ile ay arasmdaki uzakhk da fezadaki kanunlara gore 
ayarlanmi§tlr. Ve bizzat bu kanun ilerde, ay ile dti.nyaYl bir kere daha 
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birbirine yakla§tlracaktlr. i§te o zaman ay parc;alanacak ve yer kiire
nin etrafma halkalar halinde sac;tlacaktlr. 1 

ccSizi topraktan yaratmas1 O'nun varhg.mn belgelerindendir. Scm
ra hemen hirer insan olup yeryiiziine yayJ.lusmiz.>, (Al-i imran, 20). 

, ccAllah'm katmda isa'mn durumu -kendisini topraktan yarabp 
sonra ·"ol" demesiyle olmu§ olan- Adem'in durumu gibidir.>, (Al-i im
,ran, 59). · · 

ceO, sizi ~amurdan yaratan sonra size bir ecel tayin edendir. Belir
li bir ecel O'nun katmdadu; sonra bir 'de §iiphe edersiniz.>, (En' am, 2). 

ceO, insam pi§IDi§ ~amur gibi kuru bal~Iktan yaratmi§tir.>, (Rah
man, 14). 

Bu ve diger ayetlerde Yiice Allah, insan1 topraktan yaratmi§ ol
dugunu ifade buyurmaktadir. insanm temel yap1s1 c;amurdan veya bal
<;Iktandlr ki , hepsi de esas itibariyle topraktlr. Modern ilim, insan or
ganizmasmm topragm sahip oldugu elementleri ihtiva ettigini soyle
mektedir. Toprakta karbon, oksijen, hidrojen, fosfor, azot, kalsiyum, 
potasyum, sodyum, klor, magnezyum, demir, mangenez, bakir, iyot, 
florin, kobalt, silikon, aliiminyum, kiikiirt ve c;inko gibi elementler bU-' 
lunmaktadir. Aym elementler insan organizmasmda da -insandan in
sana degi§ik olmakla beraber- mevcuttur. Topraktaki elementler in- · 
san organizmasmm yaplSlna kan§an elementlerle .aym tiirdendir. Evet, 
insamn topraktan yaratilmasi aymyla gerc;egin ifadesidir. Bunu dile 
getiren Kur'an-1 Kerim ise en tiuyiik mucize oldugunu ifade etmi§tir. 
insanoglu esasta erkegin ifraz ettigi meni ile di§i yumurtactklarm bir
le§mesinden meydana gelen bir damla sudan te§ekkiil eder. Gerek er
kek menisi, gerekse kadm yumurtacigl kandan olu§ur. Kan; bitki, su 
ve canh organizmamn mide tarafmdan hazmedilmesinden sonra oziim- · 
lenen bir ozden ibarettir. Bilindigi gibi bitki, hayvan ve su topragm 
elementlerinden te§ekkiil eder ve hepsinin esas1 topraktlr. insanoglu
nun atas1 olan Adem Peygamber de topraktan yaratllrm§ttr. insanog
lunun organizmasmdaki elementler analiz edildiginde topragm hiila
sast ve ozii oldugu goriilmektedir. i§te Kur'an-1 Kerim'in dile getirdigi 
mucize de bundan ba§kast degildir·: 

ccAndolsun ki apa~Ik ayetler indirmi§izdir. Allah diledigiili dogru 
yola eri§tirir.» (Nur, 46). 

ccHani Rabbin Ademogullanmn sulbiinden ziirriyetlerini ~Ikartrm§ 
ve onlan kendilerine §ahid tutarak "Ben sizin Rabbiniz degil miyim?'• 
demi§, onlar da evet biz §ahidiz demi§lerdi.>, (A'raf, 172). 

(1) Vahiduddin Han. el-islamu Yetehadda. 205 - 224. 
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Genetik biliminin soyledigine gore; cenin rahimde te§ekkiil eder
ken husyeler~, bobreklerin alt k1smmda ve bel tarafmda olu§ur. Dog
masma yakm son aylara kadar boylece kahr, sonra yava§ yava§ a§a
giya iner ve dogarken normal yerlerinde bulunurlar. Baz1 zamanlar 
husyelerin normal yerlerine inmesi gecikir ve cenin, husyeleri belinde 
dogar. Di§i ceninde de yumtirtahklar bobreklerin altmda ve tamamen 
beldedir. Dogdugu zaman normal mahalline iner . . ~u halde cenin ister 
erkek olsun ister· di§i, soyu belinden gelmektedir. 

·ccSizi bir tek nefisten yaratrm§, sonra ondan e§ini varetmi§tir; sizi 
annelerinizin kannlannda ii~ tiirlii karanbk i~inde, yaratiii§tan yara
hh§a ge~irerek, yaratrm§tu; i§te bu Rabbiniz olan Allah'tir. Hiikiim
ranhk O'nundur. O'ndan ba§ka tann yoktur. Oyleyken nasll olur da 
O'nu buaklp bqkasma yonelirsiniz?» (Ankebut, 6) . 

~ 
Genetik ilminin soyledigine gore cenin, anne karrunda su, l§lk ve 

1s1 gec;irmeyen iic; ortu ile kaph ve c;evrilidir. Su, l§lk ve 1s1 gec;irmeyen 
bu §effaf ortu tamamen karanhgm ifadesi degil midir? Allah her ger
c;egi bize kitabmda mufassal olarak ac;Iklarm§tlr. 0 dogru soyliyenle- · 
rin en dogru sozltisudur. 

ccBu kitab, merhamet eden, merhametli olan Allah katmdan indi
rilmedir, bilen bir millet i~in miijdeci ve uyftnci olmak iizere arap~a 
okunarak ayetleri uzun uzun a~ddanrm§tir. Ama insanlann ~ogu yiiz
~evirmi§tir, onlar i§itmezler de. Bizi ~ag.rdig.n §eye kar§I kalblerimiz 
kapahdir, kulaklanrmzda ag.rhk, bizimle senin aranda anla§marmza 
engel vardu; istedigini yap, biz de yapacag.z.>> (Fussilet, 2- 5), 

Yuce Allah dikkatlerimizi insanlann yarat1h§1 esasma tevcih edi· 
yor ve insanlarm kendi yaratlh§lanm inceliyerek yaratih§ s1rlanm og
renmelerini emrediyor. ccOysa sizi merhalelerden ge~irerek yaratrm§
tir.>> (Nuh, 14). ~imdiye kadar bu «merhalelen> tabiri, insamn muh
telif devrelerden gec;erek yarat1l1§1 §eklinde tefsir edilmekteydi. Once 
nutfe et c;ignemi haline geliyor, sonra doguyor c;ocukluktan genc;lige 
ve delikanhhga gec;iyor. Gerek cenin halinde ve gerekse dogu§tan son
ra gec;irdigi bu uc;er devrenin Kur'an'da kastedilmi§ oldugu kabul edi- ·· 
liyordu. Biz Kur'an'1 c;ok dikkatli incelemek, c;ok iyi dti§tinmek ve her 
konusunu detayb olarak anlamaya c;ah§mak zorundaYiz. Genetik il
minin dedigine gore genler degi§ik §ekiller arzederler. Once tek huc
reli bir canlld1r. Bu tek hucreli canh, parc;alanarak birkac; hucreli 
canh haline gelir. _ Sonra su _canhlar1 §eklini ahr, sonra memeli hay
vanlar §eklini . ahr, sonra da insan §ekline burunerek dogar. ·tum bize 
insan denen varhgm ilkel olu§umunu merhale merhale omeKieriyle 
gostermektedir. Ana rahmine dti§en bir damla meniden olu§an bu bir 
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«;ignem et, insanm hayatmda ah§tlg1 · gibi birdenbire buyuyup geli§-
miyor, merhale merhale ilerliyor. Once bu varhk suda ya§Iyan ballk
lardaki gibi bir organik yap1ya sahip bulunmaktad1r. Sonra hamile
lik muddeti ilerledikc;e bu suda ya§ayan varllgm arzettigi ozellik kay
bolur. Atllan uzuvlar uzerinde daha mutekamil canhlann kullandlk
lan uzuvlar te§ekkUI ediyor. 

<<~u halde insan bir baksm neden yaratilmi§tir? 0, atthp dokiilen 
bir sudan yaratiiiJll§tlr . . Arka kemigi ile goguslerin arasmdan ~Ikar. 

~iiphe yok ki Allah, anu yeniden dondiirmeye Kadir'dir.» (Enfal, 5). 

Bu ayet-i kerime Kur'an'm en buyiik ilmi mucizelerinden birisi
dir. <;iinku ancak erkek menisinin insamn belinde, . kadm yumurtah
gmm da gogsunun. arasmdaki bir noktada tekevviin edip geli§tigi son 
elli y1l ic;erisinde anla§Ilabilmi§tir. Halbuki Kur'an-1 Kerim, bunu 14 
as1r once .belirtmi§tir. Nitekim bir diger ayet-i kerime'de Yuce Allah 
insanm yaratlll§l konusunu §Oyle ifade etmektedir: 

<<Biz, insan1 katl§Ik bir damla sudan yaratrm§lzdu. Onu dener!z· 
Bu yiizden onu i§itici ve goriicii yaptik.>) (Bakara, 76). 

Bu ac;1klamaya gore, insamn yaratlh§I; bir tek nutfeden degil, bir 
kan§Imdan, yani erkegin sald1g1 meni ile, kadmm sald1g1 yumurtahk
larm birle§ip katl§masmdan meydana gelmektedir. Bir 6nceki ayette 
ise bunlarm ifraz edildigi yerler belirtilmi§ti. · 

Yiice Allah bize ceninin bilinmezlikler evreninde kat'ettigi mer
halelerden de haber vermektedir. Heniiz embriyoloji ilmi ve t1bbi ge
li§meler mevcud degilken bu hakikatlar tasvir edilmi§tir : 

((Andolsun ki, Biz insam ~amurdan siiziilmii§ bir ozden yarattik. 
Sonra da onu nutfe halinde saglam bir yere yerle§tirdik. Sonra nut
feyi bir kan p1htlsi haline getirdik. Derken o kan pihtisrru bir ~ignem·· 
lik et yapt1k, bir ~ignemlik etten kemikler yarattik. Kemiklere de et 
giydirdik. Ve sonra onu ba§ka bir yarat1k yapt1k. Yaratanlann en gii
zeli olan Allah'm §am ne yiicedir.>) (Mii'minun, 12- 14). 

Birle§me esnasmda erkek viicudu en az 26 milyon civarmda ku
c;iik hacimli canh varhklan (sperma) kadmm cinsel organma b1rak1r. 
Buna kar§Ihk kadm ancak ayda bir tane yumurta iiretebilir. Erkek 
tarafmdan birakllmi§ alan milyonlarca canh varhktan bir tanesi ka
dmm b1rakt1gi yumurtac1k tarafmdan alm1r ve dollenme meydana ge
lir. Once kendi ic;inde ikiye aynhr, sonra dorde, sonra sekize ve onal- ' 
tlya b61Unur. Kirk giine yakm bir siirede cenin ana karrunda bir nutfE' 
gibidir. §ekli dikdortgen bic;imindedir. Buyiiyen ve parc;alanan bu nok
ta bir sure sonra diizensiz bir yuvarlak bic;imine girer ve p1htiy1 and1-
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r1r. Heniiz uzunluk d.ort santimi gegmi§ degildir. Ama yumurtac1gm 
hacmi ba§langiCa nazaran 50 kat artm1§t1r. Bu bir gignem etin iginde 
bulunan say1s1z hiicreler gittikge pargalamp boliinerek yeni hiicreler 
meydana getirirler ve her hiicre ceninin belli bir boliimiinii iiretmek 
igin faaliyete geger. Bir gignem etin dl§ k1smmda bulunan hucreler 
deriyi ve sinir sistemini, orta k1s1mda bulunan hiicreler kemikleri, kas
lan ve ig kls1mda bulunan hiicreler de ig orga'nlan te§kil etmeye gah
§lrlar. Her hiicre kendi gorevini ifa eder ve kendisinin yapmas1 gere
ken organm yap1mma i§tirak eder. 

Boylece ana karmndaki nutfenin yaratlli§mdan sonra bir gignem 
et haline geli§i ve merhale merhale biiyiiyu§ii gergekle§ir. Ortalama 
40 giin veya 5 hafta sonra kaslar ve kemikler te§el4iil eder. Genellik
le ka:Slarm olu§umu esnasmda once daha yumu§ak ve ' daha az sert 
olan §effaf k1S1mlar meydana gelir. Ugiincii aya, bilindigi gibi di§lerin 
g1k1§I ay1 adl· verilir. Qiinkii siit di§lerinin kokleri ve kiigiik geriedeki 
di§in yerle§me noktalan te§ekkiil .eder. Burun ve geniz ile beraber mey
dana gelen kemikleri etle orecek cihazlarm ve dokularm olu§umur1u · 
saglayan hiicreler ceninin sahip bulundugu et pargasmm dort bir ya
nmda hlzh bir faaliyete gegerler. ·Boylece cenin Kur'an'm ·ifade ettigi 
tarzda bir §ekil ve suret ka.:!amr. Kur'an'da sozii edilen yerin ne oldu
gunu ancak genetik bilginleriyle operatorler anlarlar. Rahim enli ve 
kahn bir duvara sahip olan gok saglam bir kast1r. Enli ve yuvarlak 
baglarla . mes'aneye bagh olan bu kaslar dii§meyi, sars1lmay1 veya her
hangi bir noktaya egilmeyi onler. Hamileligin ba§langicl zamamnda 
gocugun geli§mesine paralel olarak geli§ir ve biiyiir, dogumdan sonra 
tedrici olarak tekrar eski haline avdet eder. Bunu goren ve inceleyen 
bilginler : . 

ccDogrusu Allah insanlara kar§I liituf sahibidir. Fakat onlann ~ogu 
~iikretmezler.» (Neml, 73) buyrugunun hi~etini gayet iyi kavrarlar.1 

'(1) Kur'an-1 Kerim'in ilmi i'caZl icin ~u eserlere bak1mz : Vahidiiddin Han, el-islamii 
Yetehadda, TUrkce cev. llmin l~1~mda islam; Akif Nuri, lst. - 1977, Abdiirrezzak Nev
fel, Allahii ve'l- tlm'iil- Hadis, Tiirkce cev. Allah ve Modern ilim; Ak~ Nuri, 1st.-
1981, Abdiilfettah Tabbara, RUh'iid - Din el-islami, Beyrut - 1964, Hanefi Ahmed, et
Tefsir'iil - tlmiyyi li'l- Ayat'il - Kur'aniyye, Kahire- 1960. 
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KUR' AN ISTILAHLARI 

(TERMiNOLOJi) 

Bir mevzuu iyice kavrayabilmek i~in, onu iyi anlamak gerekir. 
iyi anlamak ise, ancak o konunun anlatlld1g1 mefhumlan iyi bilmekle 
mtimktin olur. Aksi takdirde anlad1g1m1z1 samr ve ge~eriz de, anlama
m1§ oldugumuzun farkma bile varamay1z. Mefhunilar uzerine kurul
mu§ ilmi ve edebi eserler i~in ge~erli olan bu kaide, Kur'an-1 Kerim 
gibi ozel terminolojisi olan bir kitap i~in ~ok daha btiytik onem ifade 
eder. Kur'an-1 Kerim'i tam anlayabilmek i~in; onun 1stllahlanm btitun 
detaylanyla kavramak icabeder. 

Istllahlan kavrayabilmenin en · emin yolu da; o eserin i~erisinde 
bahis mevzuu Istllahlarm nas1I kullamld1gm1 bilmektir. Yani Kur'an-1 
Kerim'in 1stllahlanmn anahtan yine Kur'an'da bulunmaktad1r. 

Genellikle tefsirlerde 1stllahlar, sayfalar arasmda serpi§tirilmi§ 
olarak yer allr. Ancak bu konuda yaz1lrn1§ mtistakil eserler de vard1r. 
Biz okuyuculanm1za kolayhk olmas1 ic;in Kur'an 1St1Iahlanm Rag1b 
el-Isfahani'nin tinlti eseri el-Mtifredat'tan se~erek tercume ettik ve 
Kur'an-1 Kerim'de kullamh§ §eklini ornekleriyle birlikte verdik. Ay
nca bu terimlerin hangi surelerde ve hangi ayetlerde ge~tigini dipnot
larda gostermeye <:;ali§tik. 

Abd (kul = ~~ ) ubudiyet (kulluk), a~1k~a boyun egmek-

tir. ibadet ise bundan daha beliganedir. Qtinkti ibadet, boyun egmeniri 
son noktas1d1r. ibadete; ltitUfkarhgm son hedefine ula§ffi1§ olan Allah 

Tefsir, C. I, F . 31 
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Teala'dan ba§ka kimse mustehak olmaz. Bunun i~in Allah : ««Rabbm 
kendisinden ba§kasma ibadet etmemenize hiikmetti ... » (isra, 23) bu
yurmaktadlr. 

ibadet iki k1simd1r : Birisi boyun egmek anlammda ibadettir ki 
yukarda zikrettigimiz budur. Digeri ise istege bagh ibadettir ki bu, ko
nu§abilen varhklar i~in sozkonusudur. Konu§abilen yegane varhk olan 
insan i§te bu ibadetle emrolunmu§tur : "EY insanlar sizi ve sizden on
cekileri yaratrm§ olan Rabbm1za ibadet ediniz.» (Bakara, 21), ««Allah' a 
tbadet ediniz ve O'na hi~ bir §eyi §irk ko§may.mz.,, (Nisa, 36). 

Abd ise dart §ekilde kullamhr: 

I - ~er'i hukme gore kul. Bu, ahnmas1 ve sat1lmas1 sahih olan 
insand1r : ((Hurre hur, koleye kar§Ihk kole ... >> (Bakara, 178), ((Allah 
millk edinilmi§ bir kulu ornek verir.» (Nahl, 75). 

II - icad yoluyla kul. Kulu vareden yalmz ve yalmz Allah Teala'
dir. ((Goklerde ve yerde bulunanlarm hepsi Rahm~n'm huzuruna kul 
olarak geleceklerdir.» (Meryem, 93). 

III - ibadet ve hizmet anlammda kul : Bu da iki k1sma aynhr 
birisi umumi olarak Allah'a kul oland1r ki §U ayetlerde kasdedilen bu 
ki§idir : ((Kulumuz Eyyub'u da amn. Hani o Rabbine §6yle seslenmi§
ti...» (Sad, 41), ((Furkan'1 kuluna indirmi§ olan (Allah) ne yticedir ... >> 
(Furkan, 1), ((Hamd 0 Allah'a mahsustur ki kuluna kitab1 indirmi§
tir.» (Kehf, 1), ((Muhakkak ki benim kullanrmn tizerinde senin bir ha
kimiyetin olamaz.» (Hicr, 42), ((Sonra insanlara der ki Allah'tan ba§
ka bana kul ohinuz.» (Al-i imran, 79), ((Rahman'm kullari onlard1r ki 
yeryuzunde mutevazi olarak yururler.>> (Furkan, 63), ((Orada kuUa
nmizdan bir kul buldu Jd biz, ona katlrmzdan bir rahmet vermi§tik.» 
(Kehf, 69). (Rag1b, Mufredat, 319- 320) .1 

Adalet ( 411~1 ) _: .1\dalet; e§itligi gerektiren bir anlam ta§Ir. 

Adl ise hukumler gibi basiretle kavranan §eyler i9in kullamllr ... 

Adalet e§it §ekilde payla§tmn,aktlr. Bunun i~in e<gokler ve yeryti
zu adaletle ayakta durur» denmi§tir. 

(1) Bakara, 133; Maide, 60; .'K.ari:rUn, 2, 3, 4, 5; Nahl, 35, 73; Zuhruf, 20; En'Am, 56; 
Yiinus, 18, 104; Ra'd 36; Neml, 91; Yas'in, 22; Ziimer, 3, 11, 14, 64; Gafir, 66; Mer~ 
yem; 42, '.44, ·49; HOd,' a; 26; _Yftsuf, 40; 1sra, 23; Yasin, 60; Fussilet, 14; Ahkaf, 21: 
Yiinus, 28, 104; E~biy~. 66, fil, 98; Suara, 70, 71, ·75, 92; AnkebUt, 17;· Saffat, 85, 95, 161. 
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Eger kainat hikmete . uygun olmasayd1 muntazam olmazd1. Adalet 
iki k1S1md1r : Birisi mutlak adalettir ki bu; akhn onu hig bir zaman 
reddetmedigi e§it payla§madir. E§itlik, a§mhkla nitelendirilmeyen hal
dir. Sozgelimi, sana iyi davranana iyi davranman, sana eziyet etme
yene eziyetten kagmman gibi. ikinci k1sm1 ise adalet olu§u §eriatla bi- · 
linen adalettir. ((Muhakkak ki Allah adrueti, ihsam ve· yakmlara ver-
meyi emreder.>> (Nahl, 90). ' 

((Aramzaa bir yaz1c1 da adruetle yazsm.» (Bakara, 282), «insanlar 
arasmda hiikmettiginiz zaman adiUetle hiikmedesiniz.n · (Nisa, 58), 
((Eger adruet edemiyeceginizden korkarsamz bir tanedir.» (Nisa, 3), 
<<N e kadar titizlik gosterseniz de kadmlar arasmda adruete giig yetire
mezsiniz.» (Nisa, 129), ((~daletli davramn, bu takvaya daha yakmd1r. 
Ve Allah'tan korkun.» (Maide, 8). (Rag1b, Miifredat, 325- 326) .2 

Adem ( I"..)T ) : insanhgm babas1. Bu adm verilm~sinin se-

. bebi cesedinin yeryiiziiniin · topragmd.an olup renginin esmerliginden
dir. Qi:inkii Adem, esmer anlammadu. Denilir ki; · boyle isimlendiril
mesi, muhtelif unsurlardan ve degi§ik giiglerden tekevviin etmesinden
dir. Denildi ki, bu ismin verilmesi; kendisine sozkonusu edilen iifiiriil
mii§ ruh ile tatbik olunmasmdandir. Keza digerlerinden iistiin k1lan 

gorii§, anlay1§ ve ak1l ile donatllmi§ olmasmdand1r. :E;dm ( 
yemegi giizelle§tiren §eydir. (Rag1b, Miifredat, 14- 15) .3 

)--

Afv ( _,;z..ll ) : Afv bir §eye ula§mak maksad1d1r. Nitekim riiz-

gar eve ula§tl denirken afv ta?iri kullamln:. Afv; §eriatta ise giinah
lardan vazgegmektir. «Kim de afv eder ve islah ederse onun ecri A' 
lah"3. aittir.» (§lira, 40), «Afvetmeniz takvaya daha yakmd1r.>> (Baka
ra, 2~7), «Bundan sonra da sizi afvetmi'§tik ki §iikredesiniz diye.>> (~a

kara, 52), «Bizi afvet, giinahlanmiZI bagt§la ve bize merhamet et, Sen 
bizim Mevlam1zsm, bizi kafirler giiruhuna kar§I muzaffer kll.>; (Ba
kara, 286), «Onlan afvet ve bagi§la, i§te: qnlara dam§.» (Al-i lmran, 
159), «Onlan · afvet ve vazgeg, muhakkak ki Allah· ihsan edenleri se
ver.>> (Maide, 13), ((Sen afvt tut, ma'rufu emret 'Ve cahillerd~m yiiz ge- . 

Fussilet, 37; Zuhruf, ?6;. Miimtehine, 4; Fatiha, 5; Al-i 1mran, 64; A'raf, 70; Hud, 
62, 87, 109; ibrabim, 35, 10; ·Haec 11, 71; Sebe' 43; Tevbe 31; Beyyine, 5; Kurey:;, 3~ 
Kehf 16. · 

(2) Sura, 15; En'am, 70, 152; Nisa, 3, 58, 129, 135; Maide, 8, 76, 95, 106; En'am, 1, 152, 
150, 70, 115; A'ritf, 159, 181; Neml, 6Q, 43; Bakara, 48, 123, 282, 83, 133,. 172; Nahl, 
76, 90; · Hticurat, 9; Talak, 2. 

(3) Bakara 31, 33, 34, 35, 37; Al-i 1mran 33, 59; MAide 27; A'rar 11, 19, 26, 27, 31, 35, 172; 
isra 61, 70; Kehf 50; Meryem 58; TB.ha 115, 116, 117, 120, 121; _'~asin 60. 
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vir.» (A'raf, 199). Yani elde edilmesi kolay olam. (Rag1b, Mufredat, 
339) .4 

Ahad (Bir = ..~.:o-1 ) : Bir; iki klSlmda kullamhr. Birisi sadece ,. 

subutu i~in ikincisi de sadece s1fatl i~in. Nefye mahsus olan bir; ko
nu§anlarm cinsini i~ine alacak §ekilde istigrak i~indir. Birle§me ve 
aynlma yoluyla ~()gu i~erir. Nitekim, «evde bir kimse yok» dendigi za
man, bir ve ik~ veya daha fazlas1 topluca veya ayn olarak yoktur de
mek istenir. Bu anlamda musbet olarak kullamlmas1 dogru degildir. 
Qiinku iki z1d §eyin nefyi dogru olur da, isbat1 dogru olmaz. Evde bir 
ki§i vard1r denilince burada bir ki§inin isbatl bulundugu gibi bunun 
uzerinde olanlann da topluca veya ayn ayn varhg1 isbat edilmi§ olur ... 
isbat i~in kullamlan bire gelince; bu da u~ §ekildedir. Birincisi onlar 
basamagma eklenen birdir; onbir, yirmibir, gibi. ikincisi muzat veya 
muzafiin ileyh gibi evvel anlamma kullamlan birdir. Nitekim bu ma
nada Cenab-1 Allah Yusuf suresinde §Oyle buyurmaktadir : «Biriniz 
efendinize §arap i~irecek, digeri de as1lacak, ku§lar onun ba§mdan yi
yecektir.» (Yusuf, 41) buyurulmaktadir. Pazartesi gunu i~in arapga
da ahad yani birinci gun tabiri kullamhr. Uguncusu ise mutlak s1fat 
olarak kullamhr ve ancak Allah'm vasf1 olarak ifade edilir. ihlas su
resinde : «De ki 0 Allah bir tektir. (ihlas, 1) ayetinde oldugu gibi. 
(Rag1b, Mufred&t, 17). s 

Ahlak ( _;YL.>')'I ) : Halk (yaratma) ile hulk (ahlak) aslmda 

!Jirdir ... Fakat yaratma gozle kavranan §ekiller ve du~umlar igin tah
sis edilmi§tir. Ahlak ise basiretle kavranan seciye ve gu~ler i~in tah
sis edilmi§tir. Nitekim Allah Teala Resulu i~in §Oyle buyurur : «Mu
hakkak ki sen buyuk bir ahlak uzerindesin.» (Kalem, 4). (Rag1b, Muf
redat, 158) . 

Ahir ( .,;>-;;rl ) : Evvele mukabil olarak kullamhr. Aher ise bir'e 

mukabil olarak kullamllr. Keza ilk dogu§ igin dunya· yurdu denildigi 
. gibi. Bu manada Allah Teala §Oyle buyurur : «Bu dunya hayat1 sadece 
eglence ve oyalanmadi.r. As1l ha.yat ahiret yurdundaki hayattlr.» (An
kebut, 64). Bazan da yurt ifadesi terk edilir : «Onlar, Oyle kimselerdir 
ki ahirette kendilerine ate§ten ba§ka bir §ey yoktur.» (Hud, 16). Yurt 

(4) Bakara 187, 237, 286, 219, 109; Al-i lrnran 152, 155, 159; Maide 95, 101, 15, 13 ; Tevbe 
43; Sllra 40, 25, 30; A'riif 95 ; Nisa 149, 99, 43; Tegabiin 14. 

(5) Yusuf 78; Bakara 96, 282 ; Al-i imran 91; Nisa 18, 20; Nahl 58; Mii'minun 99; Nur 6; 
Zubruf 17; Maide 27; Yusuf 36 ; Nahl 76; isra 24; Kehf 32; 1nfitar 7; Tevbe 52: 
Kasas 27, 25, 26 ; Fahr 42 ; Miiddessir 35 ; Hucurat 90. 
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bazan · ahiret ile nitelendihlir ve bazan da ona izafe edilir. Sozgelimi 
§U ayetler bunun ornegidir : «Ahiret miikafatl ise daha biiyiiktiir.>> 
(Nahl, _ 41). 

Ahiret miikafab denirken, ahiret yurdunun bulundugu yere . iza
fe edilmesi gerekir. Te'hir; takdimin mukabilidir. Nitekim bu anlamda 
Allah Teala §oyle buyurur : «0 giin insana onde ve sonda ne yaptiysa 
bildirilir.n (K1yame, 13), «Boylece Allah senin ge~mi§ ve gelecelt gii
nahml bagl§laYIP sana olan nimetini tamamlayarak dogru yola eri§
tirir.>> (Feth, 2), «Sadece gozlerin di§an f1rlayacag1 bir giine kadar 
onlan te'hir etmektedir.>> (ibrahim, 42) ', <(Zulmedenler derler ki; Ra'b
bimiz bizi yakm bir tniiddete kadar te'hir et.>> (ibrahim, 44). (Rag1b, 
Miifredat, 13- 14) .6 

Akl ( JA.-JI ) : Bilgiyi kabule haz1r olan kuvvet i~in soylenir. 

insanm bu kuvvet sayesinde elde ettigi bilgilere de akl ad1 verilir. Bu
nun i~in Emir'iil - Mii'minin Hz. Ali §Oyle demi§tir : · Akl iki ~e§ittir; 

l:>irisi tabiidir, birisi duyulmu§ oland1r. Tabiattan olan bulunmadlk~a, 
duyulmu§ olan fayda vermez. Goziin l§lgl engellenmi§ken giine§in 1§1-
gmm fayda vermedigi gibi. .. Bu anlamda akl, Allah Teala'run §U ayet-i 
kerimesinde belirtmi§ oldugu akld1r. «Biz, bu misalleri insanlar i~in 
veriyoruz: Bilginlerderi mii'minlerden ba§kas1 onlan akledemez.>> (An~ 

kebut, 43). Allah'm kafirleri akilsizhkla nitelendirip zemmettigi her 
yerde ge~en akl duyularak elde edilen ak1ld1r. Tabii olarak mevcud 

. olan akll degildir... Kuldan miikellefiyetin kaldmld1g~ her yerde ge
~en ak1l tabii olarak mevcud olan ak1ld1r. Ak1l kelimesinin ash bagla
maktlr. Deveyi iple baglamak gibi. Dilini tuttu dendigi zaman da akl 

'kelimesi kullamhr. «Allah'm kelamm1 aklettikden sonra tahrif ediyor
lardu> (Bakara, 75), «Siz insanlara iyiligi emreder de kendinizi unu
tur musunuz? Halbuki kitab1 okuyorsunuz hala akletmez misiniz?>> 
(Bakara 44), «Boylece Allah size ayetlerini a~1kl1yor ki akledesiniz.>> 
(Bakara, 242), «Eger aklediyorsamz ayetlerimizi size a~1klad1k.n (Al-i 
imran, 118), «Allah size boyle emreder ki akledesiniz.>> (En'am, 151), 
«Biz size Arapca bir Kur'an indirdik ki akledesiniz.» (Yusuf, 2), «Al
lah'm katmda olan daha hay1rh ve daha siireklidir, siz akletmez misi
niz?» (Kasas, 60), «Riizgann ak1tllmasmda ve gokle yer arasmda bagh 
bulunan bulutta akleden bir topluluk i~in ayetler vardir,>> (Bakara. 

(6) Bakara 8, 62, 126, 177, 228, 232, 264; Al-i imran 114, 72; Nisa 38, 39, 59, 136, 162; 
Maide 69, 114; Tevbe 18, l!i, 29, 44, 45, 99; Yunus' 10; NQr 2; Ankebut 36; Ahzab 21; 
Hadid 3; Miicadile 22; Miimtehine 6; Talak 2; Suara 84 ; Saffat 78, 108, 119, 129; 
Zuhruf 56; Vak1a 14', 40, 49 ; Miirsel!t 17. · · 
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164), «Allah'a yalan iftira ederler. Onlann c;ogu akletmezler.» (Maide, 
103), «Muhakkak ki bunda akleden bir kavim i<;in ayetler vardr:.· • 
(Ra'd, 4). 

«Yeryiiziinde gezmezler mi ki, onlann; onunla aklettikleri kalpleri 
bulunsun?» (Haec, 46), «De ki Hamd Allah'ad1r, fakat onlarm c;ogu 
akletmezler.>> (Ankebut, 63), «Boylece ayetlerimizi akleden bir kavim 
i<;in a<;Ikhyoruz.» (Rum, 28), «Sen, onlan toplu mu zannedersin hal
buki kalpleri par<;a par<;ad1r. Bunun sebebi, onlarm akletmeyen bir 
kavm olmas1d1r.» (Ha§r, 14). (Ragib; Miifredat, 342) .7 

. AI ( })'I ) : Ehilden kalbedilmi§ ve insanlardan iinlii ki§ilere 

izafet i<;in tahsis edilmi§tir. Falancanm ali, denilir de falan adamm ali 
veya falan . zamanm ali ve falan yerin ali denmez. Keza terzinin ali 
denmez de en U.stiin ve. en faziletli ki§iye izafe edilerek sultamn ali 
denilir. Ehl ise her §eye iza.fe edilir. Allah ehli «ehlullah» denilecegi 
gibi falan zamamn ehli veya falan yerin ehli de denilir. 

Denildi ki al; aslmda §a hiS ismidir ve insana ozel bir bagla bagll 
olan ki§ilere hast1r. Bu baghhg1 yakm bir akrabahk veya dostluk §ek- · 
linde olabilir. Nitekim bu anlamda Allah Teala §Oyle buyurur : «Mu
hakkak Allah, Adem'i, Nuh'u, ibrahim ·ailesini ·(al-i ibrahim) ve imran 
ailesini (Al-i imran) birbirinin soyundan olarak alemlere ustun klldL» 
(Al-i imran 33), «K1yamet koptugu gun Firavun'un alini (adamlanm) 
azabm en §iddetlisine sokun denilir.» (Mii'min, 46). 

Denildi ki; Hz. Peygamberin ali, akrabas1 demektir, O'na ilim ba-· 
k1mmdan bagh olanlara da al denildigi soylenir. Din ehli iki k1S1md1r : 
Bir k1sm1 ilimde mutehass1s, ba§anh ve saglam amel sahibidir ki bun
lara Peygamberin ali ve iimmeti denilir. Bir k1sm1 ise taklid yoluyla 
ihtisas kazanmi§lardir ki bunlara Hz . . Muhammed'in iimmeti denilir 
fakat ali denmez. Peygamberin ali olan herkes, O'Jlun iimmeti olurken; 
her iimmeti olan ki§i ali degildir ... Al]fl..h Teala : «Firavun'un haneda
mndan (alinden) olup da imamm gizleyen bir adam demi§ti ki. .• >> 

(Mii'min, 28) buyuruyor. «Al'den maksad Firavun'a bagh olan ve onun 
§eriatini benimseyen kimse delllektir.» (Rag1b, Miifredat, 30- 31). 

Alem ( rJWI ) : Felegin ve onun ihtiva ettigi cevher ve araz-

\ larm ad1d1r. Ashnda bu, kendisiyle yaratlclSI bilinen §eyin ad1d1r. Alem, 

(7) Bakara 44, '73, 75, 76. 242, 164, 170, 171; Al-i 1mran 65, 118; En'am 32, 151; A'raf 169; 
Yunus 16; HOd 51; Yusuf 2, 109; Enbiya 10, 67; Mii'minun 80; NOr 61; $uara 28 ; 
Kasas 60; Yasin 62; Saffat 138; Gafir 67; Zuhruf 3; Hadid 17; Miilk 10; AnkebUt 43 ; 

' 'Maide 58; 103; Enfal 22;., Yunus 42, 100; Ra'd 4; Nahl 12, 67; Haec 46; Furkan 44; 
Ankebut 35, 63; Rum 24, 28; Yasin 68; Ziimer 43; Casiye 5; Hucurat 4; Ha~r 14. 
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yaratlc~sma delalet konusunda bir arac1d1r. Bunun 1~m Allah Teala 
kendisinin birligini bilme konusunda bizi aleme gondermi§tir : «Onlar 
goklerin ve yerin melekutuna bakmazlar m1?» (A'raf, 185), (Rag1b, 
Miifredat, 341) .8 

Amel ( j..aJI ) : Canhdan maksath olarak meydana gelen her 

fiildir.- Amel, fiilden daha ozeldir, ~iinkii fiil kas1ts1z olarak canhya ve 
kat1 varhklara nisbet edilebilir. Ancak amelir!_ boyle nisbet edildigi ~ok 
a·z variddir. Amel; iyl ve kotii davram§lar i~in kullamhr : <<Muhak~ak 
ki iman etmi§ olup salih amel i§lemi§ olanlara, namazlanm kl11p, - ze
katlanm vermi§ olanlara Rableri katmda miikatatlan vardlr.» (Ba
kara, 277). 

<<Kim de, ister erkek, ist'er di§i olsun mii'min olarak salih ameller 
i§lerse i§te onlar cennete girerler.» (Nisa, 124), <<Kim de bir kotUliik 
i§lerse onuhla cezaland1nhr ve onun i~in Allah'tan ba§ka ne bir dost~ 
ne de bir yard1mci bulunmaz.» (Nisa, 123), <<Muhakkak ki iman etmi§ 
ve salih amel i§lemi§ olanlan cennetlere girdirir.» (Haec, 23), «Muhak
kak ki iman etmi§ ve sruih amel i§lemi§ olanlar i~in J?.imet cennetleri 
vard1r.» (Lukman, 8), (Rag1b, Miifredat, 348) .9 -

Amin ( ~- ) : Uzatllarak ve k1salt~larak da soylenir, bir fiil 

isim olup duarmz1 ~abul et demektir. Denildi ki amin Allah Teala'mn 
isimlerinden bir isimdir (Rag1b, Miifredat, 26- 27). 

Umm (Ana = ,.~, ) : Babamn mukabili. olarak kullamhr. 

Yakm cinsten olarak, ki§iyi doguran, uzak olarak ki§iyi doguram do
gurandir. Bunun i~in Hz. Havva'ya annemiz denmi§tir. Halbuki bi
zimle onun atasmda bir~ok vasitalar vardlr. 

Denildi ki; bir §eyin varhg1, yeti§tirilmesi veya islah1 i~in as11 veya 
ba§langH; olan her §eye ana denilir. HaUl dedi ki; kendisinden sonra 
gelenler kendisine eklenen her §eye ana ad1 verilir. Nitekim bu an
lamda Allah Teala, Kur'an i~in : <<0, nezdimizdeki ana kitaptadu.» 

(8) En'frm 73; Tevbe 94, 105; Ra'd 9; Mii'minun 92; Secde 6; Sebe' 3; Fabr 38; Zii
mer 46; Hallr 22; Cum'a 8; Te~abun 18; Cinn 26; Ankeblit 43; Yusuf 44; Enbiya 51, 
81; Rum 22. 

(9) Bakara 62, 25, 82, 271; MAide 69, 9, 93; En'am 54, 132; Nahl 97, 34, 119; Kehf 88; 
Meryem 60; Taba 75, 82; Furkan 70, 71; 23; Kasas 67, 80; Rum 44; Sebe' 37; Gafir 40; 
Fussilet 33, 46; Casiye 15; Al-i lmran 57; Nisa 57, 122, 173; A'raf 42, 153; Yunus 4, 9: 
Hud 11, 23; Ra'd 29; Ibrahim 23; Kehf 30, 49, 107; Meryem 96; Haec 14, 23, 50, 96; 
Nur 38, 55, 64; Suara 227; Kasas 11'4; Ankeblit 7, 9, 58; Rlim 15, 41, 45; Lokman 8, 
23; Secde 19; Sebe' 4, 37; Fabr 7; Sad 24, 28; Ziimer 35; Gafir 58; Fussilet 8, 50; 
Sura 22, 23, 26; Casiye 21; Ahkaf 16, 19; Muhammed 2, 12; Fetih 29; Necm 31; Mii
cadile 6, 7; Talak 11; lnllikak 25; Biiruc 11; Tin 6; Beyyine 7; Asr 3-
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(Zuhnlf, 4) · buyurmaktad1r. Yani Lev h-i Mahfuz'dad1r. Bunun sebebi 
butUn ilimlerin ana nisbet edilmesi ve andan <;IkiDl§ almas1d1r. Mekke 
igin de §ehirlerin anas1 denilir. «~ehirlerin anas1 ile c;evresindekileri 
uyarasm diye, sana indirdigimiz i§te bu kitap, muba.rektir.)) (En'am, 
92). Galaksi ic;in y1ld1zlarm anas1 tabir alunur. Miskinlerin anas1, ko
nuklann anas1 tabirleri de kullamhr. Ba§kan ic;in askerin anas1 da de
nilir. 

- Fatiha suresi ic;in kitabm anas1 denmi§tir, c;unkii · o kitabm ba§
langicldlr. Allah Teala Peygamberin e§lerine mii'minlerin anneleri aru
m vermi§tir. (Rag1b, Miifredat, 2~ - 23) .10 

Ar§ ( .;. __,.JI ) : Aslmda ar§, tavanh alan §eydir : «Ya da bir ka-

sabaya ugraml§ alan kimse gibi mi ki a kasabamn alt1 iistiine gelmi§
ti?)) (Ma'ru§), (Bakara, 259) ... Allah'm ar§ma gelince be§er anun ha
kikatml bilemez, sadece ismini bilir. Ancak a avamm vehminin zan
nettigi gibi degildir. Qiinkii oyle alsayd1 Allah ar§mm ta§lyiClSl olur
du ... Bir kavm de dedi ki ar§ en yiice felektir. Kiirsi ise yildlzlar fe
legidir : «Ve onun ar§I gogun iizerindeydi.n (Hud, 7), <<Rahman ar§m 
iizerine. hakim olmu§tur.)) (Taha, 5), «Ar~m Rabbi alan Allah anlann 

· nitelendirdiklerinden miinezzehtir.)) (Enbiya, 22), «Yedi kat goklerin 
ve ulu a!§m Rabbi kimdir de?)) (Mii'minun, 92), <<Allah O'dur ki O'n
dan ba§ka ilah yaktur. 0, ulu a!§m Rabbidir.)) (Neml, 26), «Ar§I ta§I

yanlar ve anun c;evresinde bulunanlar hamd ile Rablerini tesbih eder
ler.)) (Gafir, 7), (Rag1b, Miifredat, 327- 328) .11 

Arz ( ~J"l'l ) : Goge mukabil alan cisimdir. Cem'i, arazun diye 

gelirse de Kur'an'da cem'i §ekliyle gelmemi§tir. Arz kelimesi ile .bir §e
yin alti kasdalunur. T1pk1 gok kelimesiyle iistii kasdolundugu gibi. Ni
tekim Allah Teala §oyle· buyurur : «Bilin ki Allah oliimiinden sonra 
arz1 (veryiiziinii) canlandmyar.)) (Hadid, 17). Burc;laki arz bozulduk
tan sanra_,var edilen her §eyi ifade etmektedir. (Rag1b, Miifredat, 16) -12 

(10) Al-i !mran 7; En' am 92; A'raf 150; Ra'd 39; Taha 94; Kasas, 7, 10; $fu-a 7; Zuhruf 4. 
(11) A'raf 54; Tevbe 129; Yunus 3; Yusuf 100; Ra'd 2; isra 42; Taha 5; Enbiya 22; Mii'mi

nlln 86, 116; Furkan 59; Neml 23, 26, ·42, 38, 41; Secde 4; Ziimer 75; Gafir 7, 25~ 
Zuhruf 82; Hadid 4; Hakka 17; Tekvir 20; Biiruc 15; Hud 7; Bakara 259; Kehf 42~ 
Haec 45; S. 26/1- 33/1. 

(12) Bakara 61, 251, 22, 71, 164, 255; Al-i !mran 133; Nisa 42, 97; Tevbe 25, 118, 36; Yu
nus 24, 3; Hud 44, 107, 108, 7: Ra'd 31, 3, 41; tbrahini 48, 14, 19, 32; isra 44, 37, 99, 
104: . Meryem 90, 40; Haec 6, 3, 5; Mii'minun 71, 84; Rum 25, 8, 9, 19, 24, 50; Yasin 
33, 36, 81; Ziimer 10, 67, 69, 5, 38, 74; Duhan 29, 38; Kaf 4, 44; Valua 4; Hakka 14: 
Miizzemmil 14; in~ikak 3; Fecr 21; Zilzal 1, 2; Maide 21; En'am 1, 73, 79; A'raf 54. 
100, 128; Yusuf 80; H1cr 19, 85; Nahl 3, 45, 65; Kehf 47; TAha 4, 53; Enbiya 11j, 30, 
44, lOS; Furkan 59; Neml 60, 61; Kasas 81; Ankebut 40, 4'4, 61, 63; Lokman 35; 
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A yet ) : Apa<;Ik i§aret demektir. Her §eyin bir di§ gorti.-

nti.§ti. vard1r ve bu di§ gorti.nti.§ti. belli olmayan §eyin lazimidir. Bu iki 
§eyden zahir olam idrak edildigi zaman, kendiliginden idrak edilme
yen, gorti.nmeyen k1smmm da idrak edilmi§ oldugu ~ilinir. c;unkti. iki
sinin hti.kmti. e§ittir. Bu, duyularla kavranan ve ak1lla bilinen §eylerde 
apa<;Ik boyledir. Belirlenen yolun i§aretlerine uymay1 bilen ki§i i§areti 
bulunca yolu buldugunu anlar. Yapilffii§ bir §eyin, y~pilmi§ oldugunu 
bilen ki§i, onun yapiCISI olmas1 gerektigini de bilir... Yti.ce binaya da 
ayet ad1 verilir ... Kur'an'da bir hti.kme delalet eden her cti.mleye. ayet 
denilir, ister sure olsun, ister bolti.m olsun, ister sureden bolumler ol
.sun. Surede aynlan her kelama ayet denilir. Bu itibara gore sure ayet- ~ 

leriri sayild1g1 bOlti.mlerdir. Allah Teala'mn : ((inanan bir toplul~k i~in 
muhakkak ki bunda ayetler vardir.>i (Nahl, 72) ayetinde kasdolunan 
insanlarm -bilgide mertebelerinin degi§ik olmasma gore- farkh §e
kilde kavrad1klan ayetlerdir. Keza : ((Bilakis o kendilerine ilim veri
lenlerin gonti.llerinde yerle§en apa~Ik ayetlerdir. Zalimlerden ba§ka kim
se ayetlerimizi inkar etmez.» (Ankebut, 49) ayetinde de aym mak
sad kasdedilmi§tir. Yine : ((Goklerde ve yerde .nice ayetler vard1r ki. 
yti.zlerini ~evirerek onlan gorti.p ge~erler.» (Yusuf, 105) ayetindeki, ayet 
kelimesi de bu manadad1r. Kur'an'da baz1 yerlerde ayet baz1 yerlerde 
ayetler diye yer alan ifadeler ayn ve ozel manalardan dolaYidir .. ~ (<Hal
buki Biz, ayetleri ancak korkutmak i~in gondeririz.» (isra, 59) ayetler 
-denildigine gore- ~ekirge ve kurbaga gibi ge<;mi§ milletlere gon
derilen musibetlere i§arettir. Boylece bu ifadenin s1rf korkutmak i~in 
kullamldigma dikkat ~ekilmektedir. Ayet kelimesinin vezninde degi§ik 

gorti.§ler vard1r. Bir gorti.§e gore ash ayiyetti.n ( ~~ iken tahrif 

edilerek ayet olmU§tUr. (Rag1b, Mti.fredat, 33) .13 

Azab ( ..,...l.l.JI ) . ~iddetli ~c1 vermektir. Azablandirmak; azabta 

Secde 4; Sebe' 9; Fabr 9, 41; Sad 2:7; GB.fir 64; Fussilet 9, 39; Zuhruf 9, 10; 
Casiye 5, 22; Ahkaf 3, 33; Kaf 7. 38; Zariyat 48; Tur 36; Kamer 12; Rahman 10; 
Hadid 4, 17; Te~abun 3; Miilk 15, 16; Nuh 19; Miirselat 25; Nebe' 6; Naziat 30; 
A'bese 26. 

(13) Bakara 61, • 99, 106, 118, 145, 164, 211, 219, 231, 248, 252, 259, 266; Al-i imra.n· 13, 
41, 49, 50, 4, 7, 19, 21. 58, 70, 1J7, 98, 101. 108, 112. 113, 118, 190, 199; Maide 114 .. 75; 
En'am 4, 25, 35, 38, 109, 124, 27, 33, 46, 55, 65, r.tr, 98, 99, 105, 109, 157. 158; A'raf. 
73, 106, 132, 146, 203, 26, 32, 58, 126, 133, 174; Yunus 20, 92, 97, 1, 5, 6, 24, 67; 71. 
95, 101; Hud · 64, 103, 59; Yusuf 105, 1, 7, 35; Ra'd 7, 27, 38, 1- 4; H1er 77, 1, 75; 
Nahl 11, 13, 65, 69, 101. 12, 79, 104, 105; lsra 12, 59, 101; Meryem 10, 21, 58; TB.ha 22. 
47, 133, 54, 127, 128; Enbiya 5, 91; Mii'miniln 50, 30, 58; Furkii.n 37, 73; Suara 4, 8, 67, 
103, 121, 128, 139, 154, 158, 174, 190, 197 •. .2; Neml 52, 1, 12, 86.; Ankebilt 15, 35, 44, .23, 
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uzun sure tutmaktlr. «Ya onu §iddetli bir azabla azablandlnnm veya 
muhakkak onu keserim.» (Neml, 21); <<Sen onlarm arasJnda bulundu
gun surece Allah. onlan azablandlr!lcak degildir.» (Enfal, 33), «Onlar 
istigfar ettikleri surece Allah onlan azablanduacak degildir.» (Enfal, 
33), «Onlar Mescid-i Haram'dan ahkoyarken Allah onlan neden ceza
landumayacaktir.» . (Enfal, 34), «Biz bir peygamber gonderinceye ka
dar azablandmc1 degiliz.» (isra, 15), «Bu, ancak 'evv-elkilerin yaratlh-

. §Idir ve biz azablandinci degiliz.» (~uara, 138), «Yalanlamakta olduk
larmdan dolay1 onlar i~in elim bir azab vardir.» (Bakara, 10), «Onlar 
i~in dunyada rusvayhk vard1r ve yine Onlar i~in ahirette biiyiik bir 
azab vardir.» (Bakara, 114), «Muhakkak ki Allah'm azabmt inkar et
mi§ olanlar i~in §iddetli bir azab vardir.» (Al-i imran, 14), «Eger do
ner.seniz ben sizin i~in buyiik bir guniin azabmdan korkanm.» (Hu.d, 
3), inandiklan zaman onlarm uzerinden dunya hayatmdaki horlayici 
azabi kaldirdik.» (Yunus, 98), «Ve yakiCI azabt tadiniZ.>> (Haec, 23), 
(Rag1b, Miifredat, 327) .1

• 

Aziz ( ~,jail ) : Kendisi maglup edilmeyen fakat 0, maglup 

eden kimsedir. «Muhakkak ki 0 Aziz'dir, Hakim'dir.)) (Enfal, 63), «iyi 
bilin ki muhakkak Allah Aziz'dir, Hakim'dir.» (Bakara, 209), «Bu, Aziz 
ve Alim olan Allah'm takdiridir.» (En'am, 96), «Muhakkak ki Allah 

24, 49, 50; Rum 58, 10, (21-24), 28, 37; Sebe' 9, 15, 19; Yasin 33, 37, 46; Kamer 2. 15; 
Naziat 20; Nisa 140, 155; Enfill 52, 54; Tevbe 9, 11; ibr8.him 5; Kehf 17, 57, 105 
Haec 16; Nilr 1, 18, 34, 46, 58, 61; Kasas 2, 87; Lokman 2, 31; Secde 22, 26; Ahzab 34; 
Ziimer 42, 52, 23, 71; Gafir 4, 35, 56, 63, 69, 81; Sura 33; Duhan 33; Casiye 3-8, 
11, 13, 35; Ahkaf 26, 27; Zariyat 20; Necm 18; Hadid, 9, 17; Miicadile 5; Cum'a 5; 
Talak 11. 

(14) Bakara 7, 10, 49, 85, 86, 90, 96, 105, 114, 126, 162, 166, 174, 175, 178, 201; . Al-i lmrim 
4, 16, 21. 77, 88, 91, 105, 109, 176, 177, 17.8, 181, 188, 191, 56; Nisa 14. 25, 56, 18, 37, 
93, 102. 138, lSi. 161, 173; Maide 33, 36, 37, 41, 73, so. 94, 115; En'am 15, 30, 40, 47, 
49, 70, 93, 124, 157, 65; A'raf 38, 39, 59, 73, 141, 165, 167, 164; Enfat 14, 32, 35, 50, 68; 
Tevbe 2, 34, 52, 61, 68, 79, 90, 101, 39, 74; Yunus 4, 15, 52, 54, 70, 88, fT/, 98; Hud 3, 
8, 20, 26, 39, 48, 58, 64, 76, 84, 93, 103; Yusuf 25, 107; Ra'd 34; ibr8.him 2, 6, 17, 21, 
22, 44; H1cr 50; Nahl 26, 45, 63, 85, 88, 94, 104, 106, 113, 117; isra 57, 10, 58; Kehf 
55, 58, 87; Meryem 45, 75, 79; TB.ha 47, 61, 127, 134, 71; Enbiya 46; Haec 2, 4, 9, 18, 
22, 25, 47, 55, 57; Mii'minun 64, 76, 77; Nur 8, 11, 14, 19, 23; Furkan 42, 65, 69, 19, 
37; Suara 125, 156, 158, 189, 201; Neml 5, 21: Kasas 64; AnkebUt 10, 23, 29, 53, 54, 
55; Rum 16; Lokman 6, 7, 21, 24; Secde 14, 20, 21; Ahzab 30, 68, 8, 57; Sebe' 5, 8, 
12. 14, 33, 38, 42. 46; Fabr 7, 10; Ya.sin 18; Saffat 9, 33, 38; Feth 16, 172, 5; Sad 
26, 41, 8, 61; Ziimer 13, 19, 24, 25, 26, 40, 47, 54, 55, 58, 71; GAfir 7, 45, 46, 49; Fus
silet 16, 17, 50, 27; Sura 16, 21, 26, 42, 44, 45; Zuhruf 39, 48, 50, 56, 74; Duhan 11, 12, 
15, 30, 48, 56; Casiye 8, 9, 10. 11; Ahkar 20. 21. 24, 31, 34: Kaf 26: Zariyat 37: Tilr 
7, 18, 27, 47; Kamer 38; Hadid 13, 20; Miicadile 4, 5, 16, 15; Ha~r 3, 15; Saff 10; . 
Tegabiin 5; Miilk 5, 6, 28; Kalem 33; Mearic 1, 11, 27, 28; Nuh 1; ln~ikak 24; Buruc 
10; Ga§iye 24; Fecr 13; Talak 8, 10; Cin 17; Miizzemmil 13; lnsan 31; Nebe' 20, 4C.. 
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kendi yoluna yard1m edenlere yard1m eder. Elbette 0 kuvvetlr ve Aziz'
. dir.» (Haec, 40), ((Her §ey kendi yoriingesinde hareket eder. Bu, Aziz, 

Alim'in katmdadiV> (Yasin, 38), ((Bense sizi Aziz, Gaffar'a davet edi
yorum.» (Gafir, -42), (R_agib, Miifredat, _332- 333) .'s 

Bakar ( ;; ..,.41 ) : S1g1rd1r. Miiennesi Bakara'd1r. ((Ve dediler ki 

Rabbine dua et bize ac;akc;a niteligini bildirsin c;iinkii bizce inekler 
birbirine benziyor.» (Bakara, 70), ((Dedi ki : :R.abbim o ne boyunduru
ga ko§ulup arazi siirecek, ne de ekin sulayacak bir inektir. Zillete ug
ramami§tlr. Biitiin kusurlardan salimdir. Onun alacas1 yoktur buyu-

ruyor.» (Bakara, 71). Yarmak anlamma gelen Bakara 

limesinden tiiretilmi§tir. (Rag1b, Miifredat, 56) .16 

_;A.! ) ke-

Ba's ( ~~ = Yeniden dirilme) : Bir §eyi tahrik ve tevcih et-

mektir. · Ancak yonlendirme ve te§vik kendisine baglayan §eye gore de-
gi§ik anlamlar ahr. Nitekiin bu hususta Allah Teala §6yle buyurur : 
(( 0 giin Allah onlarm hepsini diriltecek ve kendilerine i§lediklerinin 
hepsini haber verecektir.» (Miicadele, 6), «0 kiifredenler oldiikten son
ra tekrar diriltilmeyeceklerini ileri siirdiiler. De ki : Rabbime and ol
sun ki muhakkak diriltileceksiniz.» (Tegabiin, 7), <<Sizin yarat1Imamz 
da yeniden diriltilmeniz de bir tek ki§ininki gibidir.» (Lokman, 28}. 17 

Dirili§ iki k1S1md1r. insani ba's; devenin ve insanm bir ihtiyac; ic;in 
gonderilmesi gibidir. ilahi ba's, ise; iki k1sma aynhr. Birisi §eyleri, 
cinsleri ve tiirleri hie; yokken icad etmektir. Bu Allah Teala'ya mah
sustur ve kimsenin buna giicii yetmez. ikincisi ise Oliileri diriltmektir. 
Bu Allah'm dostlan tarafmdan gerc;ekle§ebilir. Nitekim Hz. isa Oliileri 
diriltmi§tir. Allah Teala'mn : ((Kendilerine bilgi ve iman verilenler, an
dolsun ki Allah'm kitabmda yaz-Ilan o yeniden dirili§ giiniine kadar 
kaldm1z. i§te bu yeniden dirili§ giiniidiir ama siz bilmiyordunuz, der
ler.» (Rum, 56) ayetindeki dirili§ anlamma gelen ba's; mah§er giinii 
demektir. «Sonra Allah karde§1nin oliisiinii nas1l gomecegini gaster-

(15) Bakara 129, 209, 220, 228, 240, 260; Al-i 1mran 4, 6, 18, 61, 126; Maide 38, 95, 118; 
En'am 96; Enfal 10, 49, 63, fiT; Tevbe 40, 71, 128; Hud 66, 91 ; Yusuf 30, 51, 78, 88; 
ibrahim 1, 4, 20, 47; Nahl 60 ; Haec 40, 74; $uara 9, 68, 104, 122, 140, 159, 175, 191, 
217; Neml 9, 78; Ha§r 2;J, 24 ; Miimtahine 5; Saff 1; Cum'a 1; Te~abiin 18; Miilk 2; 
Biiruc 8. 

(16) Bakara 70, fiT, 68, 69, 71 ; En'am 144, 146; Yusuf 43, 46. 
(17) Bakara 213, 247; Al-i 1mran 164 ; Maide 31 ; isra 94, 49, 98; Furkan 41; Cum'a 2: 

En'am 65, 36, 29; Nahl 38, 21 ; Haec 7; Kasas 59; Gafir 34; Cinn 7; Miicadile 6, 18 ; 
Nisa 35; Mii'minun 16, 100, 82; A'rB.f 14; Hicr 36; Suara 87; Neml 165 ; Saffat 144 
16 ; Sad 79; Haec 5; Rum 56; Lokman 28 ; Hud 7 ; Vakta 47; Mutaffirin 4. 
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mek i<;in ona yeri e§eleyen bir karga gonderdi.» (Maicae, 31) ayetindeki 
ba's, gonderme manasmad1r: «Andolsun ki her ummete; Allah'a iba
det edin · ve putlardan ka<;mm diye peygamberier gondermi§izdir.» 
(Nahl, 36), «Sonr~ iki taraftan hangisinin bekledikleri sonucu daha 
iyi hesapiami§ oldugunu belirtmek i<;in onlan dirilttik.» (Kehf, 12) 
ayetlerinde ise bir yone dogru yonlendirme olmakSlZlll tahrik kasde
dilmektedir. «Bir gun her ummetten birer §ahid gondeririz.» (Nahl, 
84), «De ki ustunuzden ve altlmzdan size azab gondermeye, sizi f1rka 
flrka yap1p kiminizin hmcm1 kiminize tattlrmaya kadir olan O'dur.» 
(En'am, 6), «Yahut alti ilstune gelmi§ bir kasabaya ugrayan kimse 
gibisini gormedin mi? Allah bunu olumunden sonra nas11 diriltti.» 
(Bakara, 259) ayetlerinde ba's kelimesi, bir yone yonlendirmeksizin 
tahrik manalarma gelmektedir. (Rag1b, Mufredat, 52 -53). 

-Basar ( ~~ ) : Bakan uzva denir : «K1yamet hadisesi ise an

cak bir goz kupma veya daha yakmd1r.» (Nahl, 77), «Ve hani gozler 
donmu§, yurekler agza gelmi§ti.» (Ahzab, 11). Baklc1 uzuvda bulunan 
kuvvete basar, idrak eden kuvvete de basiret ve basar denilir : «i§te 
senin perdeni kald1rd1k. B3un art1k gorii§iin (basar) keskindir.» (Kat, 
22), 11Goz (basar) agmad1 da, a§madi da.» (Necm, 17), 11Ve kendileri· 
ne kulaklar gozler (ebsar) ve kalbler vermi§tik.» (Ahkaf, 26), (Rag1b, 
Mufredat, 49) .18 

Basiret ( ;; ~~ ) : Kalbin idrak edici giicudiir : ((Aralannda 

sana }?akanlar da var. Sen korlere - basiretleri bagh ise- yol goste
rebilir misin?» (Yunus, 43), !<De ki benim yolum i§te budur. Allah'a 
basiretle da'vet eqiyorum. Ben de bana uyanlar da Allah'1 tenzih ede
riz.,> (Yunus, 108), 11Daha dogrusu insan kendinin §ahididir.» - (Kiya
me, 14). Yani kendi kendini gorur ve §ehadet eder~ (Rag1b, Mufre~ 
dat, 49). 

Batll ( J.kl:JI ) ~ Hakkm z1dd1dir. Ara§tlnldigi zaman sabit ol-

mayan §eydir. «Bunun sebebi §Udur; muhakkak ki Allah hakkm ken
disidlr, bundan ba§ka tapt1gm1z §eyler ise batildir.» (Lokman, 30). Soz . 
ve fiil bak1mmdan da batll kelimesi kullamhr. Nitekim Allah Teala 
§6yle buyurur : 11Yapmakta olduklan §eyler de batll olmu§tur.» (A'raf, 
139), «Ni<;in hakk1 batll ile kan§tlnyorsunuz?» (Al-i imran,- 71) . . . ib
tal bir §eyi bozmak, ister hak olsun ister batii, onu ortadan kaldlr
maktir. Allah Teala bu anlamda §oyle buyurur : ((Allah bakk1 hak k1I-

(18) Nahl 77; isra 36; Necm 17; Kamer 50; Miilk 3, 4; K1yAme 7; YQsuf i08; K1yame 14. 
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mak ve batib ibtal etmek i~in . . . n (Enfal, 8). Ger~ek olmayan soze de 
batll denilir. (Rag1b, Miifredat, 50- 51) .19 ; 

Batm ( ,:_.kl:JI ) : Batn kelimesinden gelme olup s1rtm tersi ve 

her §eyin i~ klSffildlr. Duyularla kavramlan §eylere zahir, duyularm kav- · 
rayamad1g1 §eylere de batm ad1 verilir. Bu manada Allah Teala §oyle 
buyurur : «Giinahlarm a~1k ve gizlisini terk edin ... » (En' am, 120) .. . 
Zahir ve Batm Allah'm s1fatl olup evvel ve ahir gibi birlikte zikredilir. 
Zahir bizim bedihi bilgilerimize i§arettir denilmi§tir. Zira insan, bak
tigi her §eyde Allah'm varllgma hiikmeder . . .. Batm ise hakkm bilin
mesine i§arettir. Nitekim buna telmihen Hz. Ebu Bekr (r.a.) §oyle bu
yurmu§tur : «Ey bilinmesinin sonu bilinmekte noksan olan zat ... » 
Denilmi§tir ki; Allah, ayetleri ile zahir, zat1 ile batmd1r. Yine denil
mi§tir ki; 0, e§yay1 ihata etmek ve kavramak bak1mmdan zahirdir ken
disi kavramlmas1 bak1mmdan batmd1r. Nitekim bu anlamda Allah Te
ala §0yle buyurur : «Gozler onu kavramaz 0 ise gozleri kavrar ... n (Ra
gib, Miifredat, 51 -52) .20 

) : Bir §eyin ilk bali iizere oldugu gibi kahp dur-

mas1d1r ve fenanm z1ddid1r ... Baki; iki k1s1mdir. Bir k1sm1 kendiligin
den bakidir ve bir siireye bagll degildir ki bu Allah Teala'd1r. Onun 
fena bulmas1 sahib olmaz. Bir k1sm1 ise ba§kas1yla bakidir. Bu da Al
lah'tan ba§ka §eylerdir ki bunlann fena bulmas1 sahih olur. Allah Te
ala tarafmdan baki k1lmanlar iki k1S1md1r. Bir k1sm1 kendi §ahSI ile 
-Allah yok etmeyi dileyinceye kadar- bakidir; gokcisimlerinin be
kasi gibi. Bir k1sm1 da tiirii ve cinsi ile bakidir, §ahs1 ve ciiz'ii ile degil. 
insan ve hayvan gibi. Keza ahirette de --cennet ehli gibi- bir k1sm1 
§ahs1yla siiresiz olarak bakidir. Nitekim Allah Teala bir ~ok ayette : 
<10rada ebediyen kalacaklardm> buyurmu§tur. Bir k1sm1 ise tiirii ve 
cinsi ile bakidir ki Hz. Peygamberden rivayet edilen hadislerde belir
tildigi gibi, cennet meyveleri boyledir. Ahirette olan §eyler daim ve 
bakidirler. Bu manada Allah Teala §Oyle buyurur : «Allah katmda 
ol~n hem daha hay1rh hem daha bakidir.n «Baki kalan iyi §eyler Rab
bm katmda sevab ve amel bak1mmdan daha hay1rlld1r.n (Kehf, 46), 
crSen onlardan geriye kalan (baki) bir §ey goriir miisiin?n (Hakka, 8). 
(Rag1b, Miifrectat, 57) .21 

(19) Bakara 42, 188; Al-i imran 71, 191; Nisa. 29, 161; A'raf 139; Enfal 8; Tevbe 34; 
Hud 16; Ra'd 17; Nahl 72; isra 81; Kehf 56; Enbiya 18; Haec 62 ; Ankebilt 52, 67; 

- Lokmfm 30; Sad 27; Sebe' 49 ; Fabr 5; Fussilet 42; Silra 24; Muhammed 3. 
(20) En'am 151; A'raf 33; Hadid 3. 
(21) Nahl 96; Bakara ·278 ; Kehf 46 ; Sura 36. 
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Bela ) : ( ) kokiinden tiireyen bu kelime, y1p-

rand1 anlamma kullamhr. Nitekim yolculuk onu ~iiriittii anlamma 

( .,t,. ) tabiri kullamhr. Keza ben onu denedim manasma ( ~ ) 

tabii-i kullamhr. Yani c;ok denemeden dolay1 Jiprattim demektir. f}u 
ayet~i kerimede de bu manaya kullamlrni§tlr : «Orada herkesi diinya
da yaprnl§ olduklanndan dolay1 tecriibe ederiz.» (Yunus, 30). Uziintii 
ve kedere bela admm verilmesinin riedeni, Jlpratmasmdan dolay1d1r. 
«Andolsun ki sizi biraz korku, biraz a~hk, biraz mallardan, canlardan 
ve mahsullerden yana imtihan edecegiz.» (Bakara, 155), «Bunda size 
Rabbinizden biiyiik bir deneme vardu.» (A'rat, 143), «Muhakkak ki 
bu apac;1k bir deneme idi.» (Saffat, 106), (Rag1b, Miifredat, 61) .22 

Belag ( . ':lUI t . ) : Kasdedilen yeriri en son noktasma ula§rnaktir. 

Bu son nokta, yer olabilir, zaman olabilir veya t~arlanan §eylerden 
herhangi bir §ey olabilir. Nitekim kemaline erdi, kukma erdi denirken 

kullamlan ( ·~ ) kelimesi bu anlamdad1r. Sona Ula§rnak , anla-

mma ·Allah Azze ve Celie §Oyle buyurur : «Onlar siirelerini doldurur
larken aralannda anla§tlklan takdirde kocalanyla tekrar evlenmele
rine · mani olmaym.>> (Bakara, 232), ((Durumlan, suyun agzma gelmesi· 

. i~in avu~lanm ona ~rm§ kimsenin durumu gibldir. Oysa o, hi~bir za
man suya ula§arnaz.» (Ra'd, 14), «0 kendisinin yams1ra yiiriimege 
ba§.Iaymca dedi ki .. . » (Saffat, 102), «Firavun derni§ti ki, ey Haman, 
bana bir kule yap belki sebeplere eri§iri,rn.» (Mii'min, 36), «Yoksa kl
yamet giiniina kadar ula§acak ... » (Kalem, 39). 

Belag, aym zamanda teblig anlamina da gelir. (Rag1b, Miifre
dat, 60).23 

Belagat ( a.":~.t,.JI· ) : iki §ekilde kullamhr: · 

Birincisi, kendiliginden belig olan §eydir. f}oyle ki o §eyde ii~ vas1f 
birle§ir. Bunlar liigat bak1rmndan o §eyin konumundaki uygunluk, kas
dedilen manaya mutabakat ve kendiliginden o §eyin dogru olmas1. Bu 
vas1flardan herhangi birisi bulunmazsa o §ey belagattan uzak olur. · 

ikincisi, soylenen . ve ooylenilen bakirnmdan 'belig olmaktlr ki, bun
qan maksat bir §eyi soyleyen ki§inin, soylenilene uygun dii§en en dogru 

(22) Bakara 49; A'rB.f 141; Enfal 17; tbrii.him 6; Saffat 106; Duhan 33. 
{23) En'am 19, 152; Meryem 8; Yusuf 22; Kehf 86, 90, 93; NOr 59, 58, 54; Kasas 14; 

SMfat 102; Ahkaf 15, 95; Bakara 231, '"232, 234, 235, i96; Talak 2; Nisa 6; Sebe' 45: 
isra 23, 34; Ra'd 14, ·40: .Sura. 48; Yasin 17; Enbiya 106; Cinn 23; Fetih 25; !bra· 
him 52; Nahl 35, 112. · · 
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§ekllde irad etmesidir. «Ve sen; onlarm hakkmda belig soz soyle.» «Nisa, 
63) ayetinin her iki anlama da hamli caizdir. (Rag1b, Miifredat, 61). 

Beraet ( ~~ r-11 ) : E§lik etmesinden nefret edilen §eyden uzak-
, 

la§maktlr. Bunun i~in hastahktan kurtuldum denilerek istenilmeyen 
§eyden kurtulmaya beraet tabiri kullamhr : «Allah ve Resuliinden 
lferaettir.» (Tevbe, 1), «Muhakkak ki Allah mii§riklerden beridir, Re
sulii de.» (Tevbe, 3), «Siz benim yapmakta oldugumdan uzaksmtz, ben 
de sizin yapmakta oldugunuz §eylerden uzag.m.» (Yunus, 41), «Biz 
sizden ve Allah'tan ba§ka tapmakta olduguimz §eylerden uzag.z.» 
(Miimtehine, 4), «Hani Ibrahim babasma ve kavmine demi§ti ki, mu
hakkak ben, sizin taptlklanmzdan uzag.m.» (En' am, 78), (Rag1b, Miif
redat, 45). 24 

Bereket ( iS .r-11 

yun topland1g1 yere ( 

) : Bir §eyde ilahi hayrm sabit olmastdlr. Su-
-. . 

iS ;n ) veya ( iS~ ) denilir. Bu manada 

Allah Teala §Oyle buyurur : «Onlarm iizerine gokten ve yerden bere
ketler a~ardtk.» T1pk1 biirke (kii~iik golde) suyun birikip kald1g1 gibi 
hay1r sabit olup kald1g1 i~in bu mana verilmi§tir. (Rag1b, Miifredat, 
44) ,25 

~~ ) : Derinin dl§ yiiziine Arap~ada ( .. • Tl 
0~ ) i~ 

·yiiziine de ( -~..l':il ) ad1 verilir. Biitiin edebiyat~1lar boyle derler. 

insana be§er denmesinin Sebebi; derisinin tiiylerden zahir olmaSl ,se~ 
bebiyledir. Uzerinde tiiy, k1l veya yiin olan hayvanlarda ise durum bu~ 
nun tersinedir. Be§er kelimesinde miifred ile cemi miisavidir, ancak 
tesniye olarak kullamhr. Nitekim Mii'minun suresinde §Oyle buyurul
maktadlr : «Bu yiizden dediler ki : Kavimleri bize kulluk edip durur
ken, bizim gibi §U iki insaila rm inanacagiZ.?» (Mii'minun, 47). . 

Kur'an-1 Kerim'de insanm bedeni ve dl§ ciissesi ile alakah her nok
tasma be§er lafz1 tahsis edilmi§tir : «insam sudan yaratarak ona soy 
sop veren O'dur.» (Fiirkan, 54).. <<Hani Rabbm meleklere demi§ti ki 
kuru bir ~a:murdan, §ekillenmi§ bir bal~tktan bir be~er yaratacag1m.» 
(Hicr, 28), «Bu, ancak bir be~er soziidiir.» (Miiddessir, 25), «Dediler ki 
i~imiz.den bir be~ere mi uyacagtz?» (Kamer, 24), «Onlar da siz ancak 
bizim gibi insansmtz. Rahman size bir §ey indirmemi§tir. Siz, sadece 
yalan soyliiyorsunuz, demi§lerdi.n (Yasin, 15) gibi aye.tlerde insanla
rm be§etiyet konusunda e§itiigine dikkat ~ekilmektedir. insanlan bir-: 

(24) Tevbe 1; Kat:ner 43. 
(25) A'rat 96; HOd 48, 73 ; En'am 92, 1S5; Enbiya 50; Sad 29. 
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birinden ay1ran husus, sahip aduklan yiice bilgilei:' ve amellerdir. «Bize 
bir be§er mi . dagru yalu gosterecekmi§?» (Tegabiin, 6), «De ki ben de 

· ancak sizin gibi bir be§erim,)) (Fussilet, 6), «Benim nasll bir aglum 
alabilir ki? Bana bir be§er temas etmemi§tir.» (Meryem, 22), «Derken 
biz de O'na ruhumuzu gondermi§tik de tam bir be§er alarak goriin
mii§tii O'na.)) (Meryem, 17), «Dediler ki Allah'1 tenzih ederiz. Ha§a bu 
bir be§er degildir, ancak c;:ak §erefli bir melektir.» (Yusuf, 31). (Rag1b, 
Miifredat, 47) .26 

Beyan ( ) : Bir §eyi ac;:1khga kavu§turmakbr. Beyan, nu-

tuk (kanu§ma) dan daha degerlidir, c;:iinkii a insana mahsustur ve in
sanin ac;:Ikladigi §eye beyan denilir. 

Baz1lan derler ki beyan iki k1simd1r. Birisi tammlama §eklinde' alur. 
Bu, Allah'm san'atmm eserlerinden herhangi bir hale delalet eden· 
§eylerle alur. ikincisi ise deneme ile olur. Bu da ya sozlii veya yazll1 
veya i§aret yoluyla alur. Tammlama yaluyla beyamn ornegi §U ayet-i 
kerimedir : «~eytan sizi dagru yaldan ahkaymu§tur. Muhakkak ki a 
sizin ic;:in apa~1k bir dii§mandir.» (Yasin, 60) . Yani anun dii§man al
dugu apac;:1k bellidir. <<Bizi atalanm1zm ibadet eder alctuklan §eyden 
engellemek isterler. Oyleyse bize apa~Ik bir hiikiim getir.» (ibrahim, 
10). Tecriibe yaluyla beyanm ornegi ise §U ayet-i kerimelerdir · : <<Bil
miyarsamz eger zikr ehline sarun ... )) (Nahl, 43), «Sana kendilerine 
neyin indirildigini insanlara · beyan etmen ic;:in zikri indirdik.)) (Nahl, 
44). Soze, beyan denilmesinin sebebi, ac;:1klanmak istenen §eyi ac;:1ga 
t;:Ikarmakbr. Nitekim Allah Teala §U ayet-i kerimede bunu belirtir : 
«i§te bu, insanlar ic;:in bir beyandJr. )) (Al-i imran, 138) sozun kapah 
alan k1smmm ac;:1klanmasma da beyan denilir : <<Sanra anun beyam 
(apklanmas1) bize aittir.» (K1yamet, 19) . (Rag1b, Miifredat, 69) _27 

Birr ( __,..!1 = iyilik) : Denizin tersi alan kara anlamma gelen 

berr ta'birinden ahnmi§tlr. Geni§lik tasavvuru nedeniyle, iyilikte ge-

(26) Al-i 1mran 47,-79; Maide 18 ; En'arn 91 ; ibrahirn 10, 11 ; H1cr 33; Nahl 103 ; Kehf 110; 
Meryern 20, 26, 17 ; Enbiya 3, 34; Mii'rninun 24, 33, 34 ; !}uara 154, 186; Rum 20 ; 
Yasin 15 ; Fussilet 6; $fira 51; Tegabiin 6; Miiddessir 25, 29, 31, 36 ; Hud 27 ; -Yu
suf 31; HICr 28 ; i sra 93,• 94 ; Furkan 54 ; Sad 71 ; Karner 24. 

(27) Bakara 68, 69, 70, 87, 92, 99, 109, 159, 160, 185, 187, 209, 219, 213 , 221, 242, 253, 266 , 
296; Al-i irnran 103, 86, 97, 105, 183, 184 ; Nisa 176, 115, 94, 153 ; Maide 15, 19, 89, 32, 
110 ; Tevbe 115, 43, 70; ibrahirn 4; Nahl 39, 44 ; Enfal 6; Tevbe 113, 114 ; ibrahim 
45, 9; Ankebut 38, 39, 49 ; Muhammed 25, 32; Fussilet 53 ; Hucurat 6; A'raf 101 ; 
Yunus 13, 15, 74 ; isra 101; Meryern 73 ; Taha 72; Haec 16, 72; Kasas 36 ; Rum 9, 47; 
Sebe' 43 ; Fat1r 25, 2; Gafir 22, 28, 34, 50, 66, 83; Zuhruf 63; Casiye 17, 25 ; Ahkar 7; 
Hadid 9, 25 ; Miicadile 5; Saff 6; Tegabiin 60. 
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ni§ davranmaya birr ad1 verilmi§tir. Bu, bazan Allah Teala'ya nisbet 
edilen bir ozelliktir : «Gen;ekten biz ondan once de O'na yalvanyorduk. 
§tiphesiz ki 0, Berr ve Rahim (liitfu bol, II?-erhameti bo~) olamn ken
disidir.>> (Tur, 28). Bazan da kula, nisbet edilir. Sozgelimi kul Rab
bma iyi davrandl denirken kullamlan birr ta'biri Allah'a itaatta geni§ 
hareket etti manasma gelir. Bu geni§ davralll§ iki kis1md1r : Bir k1sm1 
itikadda geni§lik, bir klsrm da amelde geni§liktir. Nitekini Allah'm Re
sUltine birr nedir diye soruldugunda, i'tikadi ve ameli iyiligi ihtiva 
eden §U ayet-i kerime'yi okumU§tUr : «Ytizlerinizi dogu ve bat1 tarafma 
~;evirmeniz birr degildir. Lakin as1l birr; Allah'a, ahiret gtiniine, me
leklere, kitaplara, peygamberlere 'iman eden, mahm seve seve yakmla
nna, yetimlere, miskinlere, yolculara, dilenenlere, kolelere, esirlere ve
ren, namaz1 k1lan, zekatl veren, muahede yaptlklarmda ahidlerini ye
rine getiren, Sikmtlda, hastahkta ve §iddetli sava§ amnda sabredenle
rinkidir.» _ (Bakara, 177). Bu ayet, i'tikadi ve ameli birr'i birlikte kap
samaktadir. Anaya babaya iyi davranmak ise onlara iyilikte geni§ dav
ranmaktlr. Nitekim bu manada §6yle buyurulur : «Sizinle din ugrunda · 
sava§mayan, sizi yurdunuzdan <;Ikarmayanlara iyilik yapmaruz ve adil 
davranmamz1 Allah yasaklamaz.» (Mumtehirte, 8). Birr, dogruluk i<;in 
de kullamhr, <;tinku onda geni§ haYir vard1r ... (Rag1b, Miiffredat, 40) .28 

Buhl ( ~~ = Cimrilik) . : E§yay1 ve hapsedilmesi uygun ol

mayan §eyleri tutmak demektir. Bunun mukabili cud (comertlik) dir. 
Bahil ise <;ok cimri olan ki§idir. Cimrilik iki <;e§ittir. : Birisi kendi e§
yasmdan cimri olmak, digeri de ba§kasmm e§yasmdan cimri olmakt1r 
ki bu daha <;ok mezmum olandir: Nitekim buna dair ayet-i kerimede 
Cenab-1 Allah buyurur ki : «Onlar ki hem cimrilik ederler, hem de in
sanlara cimriligi emrederler ve Allah'm kendilerine ltitfundan verdigi 
§eyleri saklarlar.» (Nisa, 37), (Ra~Ib, Mtifredat, 38) .29 _ 

Burc ( ~ _r.ll ) : Ko§k demektir. Bunun i<;in yildizlarm burr;lan 

ile yortingeleri ve 'duraklan kasdedilmi§tir. Nitekim Allah Teala §6yle 
huyurur : «Andolsun bur~lar dolu semaya.» _ (Buruc, 1), «G6kte bur~lar 
var eden, orada I§Ik sa<;an gtine§ var eden Allah yticelerin yucesidir.» 
(Ftirkan, 61), «Nerede olursamz olun, saglam bur~lar (kaleler) i<;inde 
dahi olsamz alum sizi bulacaktlr.» (Nisa, 78), (Ra~b, Mufredat, 41): 

Buud ( ~~ = Uzakhk) : Yakmllgm Zidd1dlr. Uzakhk ile ya-

(28) Bakara 44, 177, 189; Al-i imran 92; MB.ide 2; _ Miicadile 9. 
(29) Leyl 8; Al-i imran 180; Muhammed 37, 38; Nisa 37;· Hadid 42; Nisa 78 ; Biiriic 1; 

Htcr 16; Furkan 61. 
Tefsir, c. I , F. 32 
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kmhgm belli bir smm yoktur. Sadece bulunulan yerin digeiine gore 
degerlendirilmesine baghd1r ve duyusal olarak bu, uzak veya. yakmd1r 
denilir.30 

Cebbar ( J~\ ) : 

«Sen onlann iizerinde bir zorba (cebbar) degilsin.)) (Kaf, 45) ... 
Allah Teala'nm vasf1 olarak Aziz ve Cebbar s1fat1 kullamhr. «0, oyle 
Allah'tlr ki O'ndan ba~ka ilah yoktur. Melik, Kuddiis, Selam, Mii'min, 
Miiheymin, Aziz, Cebbar, Miitekebbir'dir.)) (Ha~r. 23). 

Cebbar : insanm s1fatl olarak, iistiinliik iddiasmda bulunup laik 
olmad1g1 ' ~ekilde eksigini zorla kapatmak anlammdad1r ve bu sadece 
zem ~eklinde kullamhr : «Ve biitiin inat~1 zorbalar (cebbar) da hiisra
na ugrarlar.» (ibrahim, 11), «Anasma ve babasma kar~1 iyi davramr, 
ba~kald1ran bir zorba (cebbar) degildi.» (Meryem, 14), «Demi~lerdi ki: 
Ey Musa orada ger~ekten zorba bir kavim var.» (Maide, 22), «Ve boy
Ieee Allah biiyiikliik taslayan her zorbamn kalbini miihiirler.>> (Mii'
min, 31). Yani hakka kar~1 iistiinluk taslayarak imana gelmeyen, ba~
kasma bask1 yapan herkese de zorba anlamma cebbar denir. (Rag1b, 
Miifredat, 86) .31 

Cehalet ( 4.!~ 1 ) : U~ kls1mdir. Birincisi resmi bilgiden yoksun 

olmaktlr. Aslolan da bu anlamd1r ... ikincisi bir ~eyin oldugu halin tersi 
olduguna inanmaktlr. U~iinciisii bir ~eyin hakkm z1ddma yapllmasi
dir. ister dogru olarak inamlsm, ister bozuk olarak. «Dedi ki cahiller
den olmaktan Allah' a s1gmmm.» (Bakara, 67). Cahil kelimesi ~ogun
lukla zem i~in kullamhr. Bazan da zem bulunmaz. Nitekim Allah TeaU1. 
!10yle buyurur : «iffetlerinden dolaYI cahil olanlar, onlarm zengin ol
dugunu samrlar.>> Yani halini bilmeyenler onlann zengin olduklanm 
samrlar. (Rag1b, Miifredat, 102) .32 

Cehd ( ..y:dl ) : Takat ve me~akkat demektir. Denildi ki cehd, 

me§akkat ve fa;~:la enerji sarfetmektir. Denildi ki cehd, insan i~in soy
lenir. Bu anlamda Allah Teala ~oyle buyuruyor : «Sadaka vermekte 
goniilden davramn, mii'minlere dil uzatan ve ancak ellerin~en geldigi 
kadar verebileillerle alay eden kimselere, bu davram~lannm cezas1m 
Allah verir.>> (Tevbe, 79), «Onlar biitiin gii~leriyle (cehd) Allah'a ye-

(30) Hud 44, 60, £8. 95; Mli'minun 41 , 44. 
(31) Hud 59; ibrahim 15; Gafir 35 ; Kaf 45; Ha!ir 23 ; Meryem 14, 32; Kasas 19; Maide 

22 ; $uara 130. 
(32) A'raf 138, 199; Hud 29, 46; Neml 55; Ahkaf 23 ; En'am 111, 35, 54 ; Bakara 273, 67 ; 

Yusuf 89, 33; Furkan 63 ; Ziimer 64; Kasas 55 ; Ahzab 72. 33 ; Nisa 17; Nahl 119 ; 
Hucurat 6; Al-i 1mran 154; MAide 50 ; Fetih 26. 
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min ettiler.» (En' am, 109). ictihad ise nefsin takatini harcayarak me
~akkatlere katlanmas1d1r. (Rag1b, Mti.fredat, 101) .33 

Celal ( J~l ) : Celal, yti.ce deger demektir. Allah Teala'mn 

vasf1 olarak kullamllr. ((Azamet, saltanat (celal) ve ikram sahibi Rab
binizin ad1 ne yti.cedir.» (Rahman, 78). Bu s1fat Allah'tan ba§kas1 ic;in 
kullamlmaz. Celil ise ytice degerli demektir. Allah Teala'nm bu Slfat
lara tavsifi onun varhgm1 gosteren bti.yti.k §eyleri yaratmi§ olmasm
dandir. Veya onu ihata etmenin imkans1z olmasmdand1r. Yahut da 
duyularla onu idrak etmenin imkans1zllgmdan dolay1d1r. (Rag1b, Mti.f
redat, 94- 95) .34 

Cern' ( ~~ ) : Bir §eyin bir k1smm1 bir k1smma yakla§tirarak 

eklemektir : ((Gtine§ ve ay biraraya getirildiginde.» (K1yamet, 9), ((Ki 
o mall toplay1p onu teker teker sayar.» (Hti.meze, 2), <<De ki Rabbimiz 
aram1z1 birle§tirir, sonra da aram1zda afv ile hti.kmeder.» (Sebe', 26), 
«Andolsun ki Allah yolunda oldti.rti.lti.r veya olti.rseniz Allah'm bagl§
lamasl ve rahmeti, kendilerinin toplayacagx §eylerden c;ok daha iyidir.n 
(Al-i imran, 157), ((De ki insanlar ve cinler bu Kur'an'm bir ·benzerini 
getirmek i<;:in toplansalardu (isra, 88), «Sur'a tiflenince hepsini bir
araya toplanz.» (Kehf, 99), «Dogrusu Allah mti.naf1klarm ve k~lfirlerin 
hepsini cehennemde toplayacaktu.» (Nisa, 140), «Mti.'minler ancak Al
lah'a ve Resulti.ne iman ederler ve peygamberle birlikte bir i§e karar 
vermek ic;in toplandiklannda O'ndan bir soz almcaya kadar aynhp git
meyenlerdir.>> (Nur, 62), «0 gti.n bti.tti.n insanlann toplanacagt gti.n
dti.r.» (Hud, 103), «Sizi toplanma giinii ic;in topiadtgx giin i§te o gti.n 
senin aldand1gmm ac;1ga <;:1kacag1 gti.ndti.r.>> (Tegabti.n, 9), (Rag1b, Mti.f
redat, 96- 97) .35 

Cemal ( J~l ) : Gtizellik demektir. Bu da iki k1sma aynhr. 
l "'" 

Birincisi insana has gtizelliktir. ikincisi ise insandan ba§kasma ula§an 
gtizelliktir. Allah Resulti.nti.n : «Muhakkak Allah gtizeldir, gti.zeli se
ver.» hadisiyle soylemek istedigi ikinci gti.zelliktir. Yani Allah gti.zel-

(33) Mi'lide 53; En'am 109; Nahl 38; Ntir 53 ; Fatlr 42 ; Tevbe 79. 
(34) Rahman '1:7, 78. 
(35) Bakara 29, 38, 148, 165; Taha 60, 64, 123; K1yame 9, 3, 75; Suara 38; Meiiric 18 ; 

Hlimeze .2; Miirselat 38; Al-i lmran 173, 157, 155, 166, 103 ; Nisa 23, 87, 140, 71, 139, 
140. 172; Maide 109, 17, 32, 36, 48 , 105; Sebe' 26. 40 ; Sura 15, 42; Casiye 26, 13 ; 
Tegabiin 9; Yunus 58, 71, 4, 28, 65, 99; Zuhruf 32; $uara 38. 61, 39, 56, 95; Yiisuf 
15, 102. 83; isra 88, 103; Enfal 41, 37, 63; Fatlr 10: ibrahi.m 8, 21 ; A'rar 38, 158: 
Nur 62, 31 , 61 ; Haec 73; Kamer 45, 44; Kasas 78; Adiyat 5: Hud 103. 55; Vak1a 50 : 
Yasin 32, 53; Ra'd 18, 31, 42; Ziimer 44, 47; 53, 67; Miicadile 6, 18; H'a§ir 14. 
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dir, 0 yuce haJirlar yap1p O'na laik olanlan sever. (Rag1b, Mufre
dat, 97).36 

· Cehennem ( n-"!" ) : Allah tarafmdan yakllmu~ ate§in ad1d1r. 

Denildi ki bunun ash Farsc;a olup Arapc;ala§tmlmi§tir. Farsc;ada ismi 
ihmimdu. En iyisini Allah bilir. (Rag1b, Mtifredat, 102). 

Cesed ( ~~ ) : Cesed cisim gibidir. Ancak cisimden daha ozel

dir. imam Halil der ki, yerytizu yaratlklarmdan insandan ba§kas1 ic;in 
cesed tabiri kullamlmaz. <;unku belli olan §eye cesed denir. Cisim ise 
su ve hava gibi rengi belirtilemeyen §eylere soylenir. Nitekim bu an
lamda Allah Teala §oyle buyurur : «Biz onlan yemek yemez bir cesed 
kilmadik .. » (Enbiya,, 8), «Htilasa o kendilerine boguren bi:r buzag1 ce
sedi '(heykeli) t;Ikarmi§tl.» (Taha, 88), «Andolsun Biz Stileyman'1 im
tihan ettik. Kursusu uzerine bir cesed attik sonra eski haline dondu.)) 
(Sat, 34), (Rag1b, Mufredat, 93) Y 

Ceza ( .1~1 ) : Yeterlilik ve zenginliktir. Nitekim Allah Teala 

§9yle buyurur : «Ve . oyle bir gunden korkun , ki o gtinde kimse kimse 
ic;in bir §ey odeyemez.» (Bakara, 48), <<Ey insanlar, Raobinizden kor
kun. Babamn ogula, ogulun babasma hic;bir §ey odeyemi;yecegi gun
den c;ekinin. Allah'm vaadi §tiphesiz haktir.)) (Lokman, 33). 

Ceza; · yeterli olan kar§Ihktlr. Eger yap1Ian §ey hay1r ise kar§Ihk 
da .hayir, yap1lan §ey §er ise, kar§Ihk da §erdir. «Altlarmdan 1rmaklar 
aka;n temelli _kalacaklan Adn cennetleri vard1r. Bu temizlenenlerin ce
zasuhr (miikatati).» (Taha, 76), «Kim de iman .eder ve salih ameller 
i§lerse ona ·miikafat (c~za) olarak gtizel §eyler var.)) (Kehf, 88), «Bir 
kottiltigtin kar§Ih~ ( cezas1) ona denk bir kottiltikitir.n (f}ura, 40), «Sa
birlarmm kar§Ih~ (cezas1) cermet ve ipektir.» (insan, 12), ((HaydLgit 
onlardan her kim sana · uyarsa muhakkak cehennem sizin cezamzdu, 
hem de tam bir ceza.>; (isra, 63), «i§te ·onlar sabrettiklerinden dolaJI cen
netip en ytiksek dereceleri ile cezalandinhrlar (mukafatlandmhrlar). 

(36) 

(37) 

Nahl 6; Bakara 206; Al-i !mran '12, 162, 197: Nisa 55, 93, 97. 115, 121, 140, 169; 
A'raf 18, 41, 179; Enfal 16, 36, 37; Te'l~ 35,_.49, 63, 68, 73, 81, 95, 109: HOd 119; 
Ra'd 18; ibrabim 16, 29; Hicr 43 ; Nahl 29; !sra 8, 18, 39, 63, 'iT; Kehf 100, 102, 
106; Meryem 68, 86; Taba 74 ; Enbiya 29, . 98; Mii'minOn 103; Furkan 34, 65 ; An
kebut 54, 68; Secde l3; FatJ.r 36 ; Yasin 63; Sad 56, 85 ; Ziimer 32, 60, 71, 72; Gafir 
49, 60, 76; Casiye 10; Fetih 6; Kaf ~4. 30; TOr 13 ; Rahman 43; Miicadile 8; Tah-
rim 9; Miilk 6. · -
A'rat 148; Taha 88; Enbiya. 8; Sad 34. 
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tFi.irk~n, 75), «Ve yapmi§· oldugunuzun kar§Ihgmda ba§kas1yla ceza
landmlm•yacaksmiz.» (Saffat, 39), (Rag1b, Mi.ifredat, 93) .38 

Cibt ( ~~ : Allah Teala buyuruyor ki : «Onlar cibt'e ve ta-

guta inamrlar.» Cibt ve cibs hi~bir iyilik bulunmayan kirli sudan iba
rettir. Denildi ki; bu kelimedeki "ta;' ~ok y1kanmada mi.ibalaga edil
digine dikkati ~ekmek i~in "sine" bedel olarak kullamlmi§tir. Allah'tan 
ba§ka tapm1lan her §eye Cibt ad1 verilir. Bunun i~in bi.iyi.ici.i ve kafire 
de cibt ad1 verilmi§tir. (Rag1b, Mi.ifredat, 95). 

Cihad ( J~l ) : Di.i§mana kar§l savunmak i~in bi.iti.in gi.ici.i 

harcamaktlr. U<;: <;:e§it cihad vard1r. Nefisle cihad, §eytanla cihad ve 
a<;:Iktan a~Iga di.i§manla cihad. Her ti<;:i.i de cihad ve mucadele tabirinin 
ic;erisine girer. Bu hususta Allah Teala §oyle buyurur : «Ve Allah yo
lunda hakk1yla · cihad eden.» (Haec, 79), «Mallanmz ve nefisleriniz ile 
cihad edin.» (Tevbe, 41), «Muhakkak ki iman edip hicret eden, malla
nyla ve canlanyla Allah yolunda cihad edenleri banndmp yard1m e~en
ler i§te onlar birbirinin dostudurlar.» (Enfal, 72). Allah'm Resuli.i bu
yurur ki : «Dti§manlanmzla cihad ettiginiz .gibi arzulanmzla da cihad 
edin.» Cihad; el ve dil ile de olur. Nitekim Allah'm ResUii.i §oyle bu
yurmu§tur : «Kafirlerle eliniz ve dilinizle cihad edin.» (Rag1b, Mi.if
redat, 101) .39 

Cinn ( ..:.~1 ) : Kelimenin ash bir §eyi duyulardan gizlemek ve 

saklamaktlr. Nitekim gece gizle~di anlamma ( .:r:- ) kelimesi kul

lamhr. Allah Teala En'am suresinde §oyle buyurur : ((Gece bastinnca 
bir y1ld1z gordi.i ... 11 (En' am, 67), Cenan ise, kalb demektir. Cinn keli
mesi iki §ekilde kullamhr. Birincisi insana mukabil ol.arak, duyulardah 
gizli bulunan ruhani varhklar i~in kullamhr. Bu anlamda cin kelime
sinin i~ine melekler ve §eytanlar dahil olur. Bi.iti.in melekler cindir, 
fakat bi.iti.in cinler melek degildir... Denildi ki cin, ruhanilerin bir kis
midlr. Qi.inki.i ruhaniler tic; klSlffidlr. Bir klSffil iyilik sahibidirler ki 

(38) insan 12; Mu'mimin 111; En'am 146, 93; Sebe' 17; Bakara 48, 123, 85, 191; Al-i Im
rfm 145, 144; Yum-1s 4, 52; Yusuf 88; ibriihim 51 ; Nahl 31; Rum 45; Lokman 33; 
Ahzab 24; Sebe' 4; Casiye 14; :Maide 29, 33, 38, 85, 95; Tevbe 26, 82, 95; Yunus 27; 
Ytisuf 25; 1sra 63 ; Kehf 88; 'Taha 76; Furkan 15 ; Secde 17; Sebe' 37 ; Ziimer 34 ; 
Fussilet 28; Sura 40; Anka.f 14, 20; Necm 41; Kamer 14; Rahman 60 ; Vak1a 24 : 
Ha~r 17 ; insan 9, 22 ; Nebe' . 26, 36 ; Casiye 28 ; Neml 90; Yasin 54; Saffat 39; 
Ttir 16; Tahrim 7. 

(39) Bakara 218 ; Al-i imran 142; Enfal 72, 74, 75; Tevbe 16, 20, 88, 44, 81, 73, 41, 86, 24 ; 
Nahl 110; Ankebut 69, 29 ; Bier 15 ; Saff 11 ; Maide 54, 35; Tahrim 9; Furkan 52: 
Haec 78; Miimtahine 1; Nisa 95; Muhammed 31. 
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bunlar meleklerdir. Bir k1smi §erlidir ki bunlar §eytanlardir. Bir k1sm1 
hay1rll, bir kiSffil §erlidirler ki bunlar da cinlerdir. Nitekim bu anlam
da Allah Teala §oyle buyuruyor : «Gerek cinlerden, gerek insanlar
dan .. . » (Nas, 6), «Onunla cinler arasmda bir mezhep ba~ kurdular. 
Andolsun ki cinler onlarm getireceklerini bilmektedirler .. . » (Saffat, 
158), «Sonra arkada§Imza bir delilik (bir cinnet) olmad1gim iyi du
§Unup bilmenizi ogutlerim.» (A'rat, 184). Cinnet nefis ile akil arasm
da bir engeldir. Bu sebeple delilige cinnet denmi§tir. Keza falanca cin
net getirdi denirken onu cin ~arpt1 denir. Denildi ki onun nefsi ile 
akll arasma bir engel getirilmi§ ve bu yiizden akh engellenmi§tir, bu
nun i~in deliye mecmln denir. «Ve ondan yuz ~evirmi§ler, belletilmi§ 
delinin biri denmi§lerdir.» (Duhan, 14). «Ve derlerdi ki deli bir §air 
ir;in biz mi gunahlanm1z1 terkedecegiz.» (Satfat, 56), (Rag1b, Mufre
dat, 99) .40 

Cism ( ~~ ) : Cisim eni, boyti ve derinligi olan §eydir. Ne 

kadar parr;alanabilirse pan;alansm, bolunebilirse boltinsun, cisim ol
maktan ~1kmaz. Nitekim Allah Teala §oyle buyuruyor : «Ve onu ilim 
ve cisim (saltanat) bak1mmdan art1rd1.» (Bakara, 247), «Sen onlan 
gordugiin zaman cisimleri senin hayranhgm1 ~eker.» (Ragtb, Mufre
dat, 94) .41 

eennet ~~ ) : Aga~lan v~ otlanyla toprag1 ortmesinden 

dolay1 otluk ve agar;hk bahr;eye denir. Nitekim Allah Teala §oyle bu
yuruyor : «Sebe'liler it;in yurtlannda bir ayet vard1r. Evleri iki bah~e 
(cennet) ile r;evrilmi§ti.» (Sebe', 15), «Ve o bah~eleri, buruk, yemi§li 

;.lgmllk ve it;inde biraz da sedir agac1 bulunan iki bah~eye c;:evirdik.» 
(Sebe', 16), «Bah~ene girdigin zaman, her ne kadar mal ve nufuz ba
ktmmdan beni kendinden daha az buluyorsan da.» (Kehf, 36). 

Cennete; cennet admm verilmesi ya yeryuziindeki bahr;elere ben
zediginden dolayrdtr veya i§aret edilen §ekilde i~indeki nimetleri sak
ladtgmdan dolay1d1r. .. (Rag1b, Mufredat, 99) .42 

(40) Fussilet 2.5, 29; Ahkaf 18, 29; Zariyat 56 ; R·ahman 33 ; Cin 1. 5, 6; A'rar 184, 38, 179 ; 
Hud 119; MU'minun 25, 70; Secde 13; Sebe' 8, 46, 12, 14, 41; Saffa.t 158; Nas 6; 
En'am 100, 112, 128, 130; isra 88; Kehf 50; Neml 17, 39. 

(41) Bakara 247; Miinafikun 4. 
(42) Kat 31; Necm 15; Vak1a 22; Ha~r 20; Vakta 89 ; Hadid 21; Ha~r 20 ; Bakara 35, 82, 

111. 214, 221. 265, 266; Al-i imran 133, 142, 185; Nisa 124 ; Maide 72: A'rar 19, 22. 27 , 
40. 42. 43, 44, 46, 49. 50, Tevbe 111; Yunus 26; Hud 23, 108; Ra'd 35; Nahl 32 ; !sra 91; 
Meryem 60. 63; TaM 117. 121; Furkan 8, 15, 24 ; Suara 85, 90; AnkebUt 58; Yasin 
26, 73 . '74: Caiir 40; Fussilet 30; Sura 7; Zuhruf 70, 72 ; Ahkaf 14. 16; Muhammed 6. 
15 ; Tahrim 11; Kalem 17: Hakka 22 ; Mearic 38; !nsan 12; Naziat 41; Tekasiir 13; 
Ca§iy€ 10 : Kehf 39, 35. 40, 32, 33; Fecr 30; Sebe' 15, 16; Rahman 46, 62, 54: 
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Dabbe ( ~I...UI .: ) · :_ ~ Debib hafif yuriimedir. Daha ~ok ha§ere ve 
diger canhlar · i~in kullamhr. Keza hareketini duyularm idrak edeme
digi i~me ve benzeri §eylere de kullamhr. Her ne kadar orf de at 
i~in tahsis kihnrm§ ise de her hayvana dabbe ad1 verilir : «Allah 
biitiin canhlan (dabbe) sudan yaratrm§tir. Kimi karm uzerinde suru
nur, kimi iki ayakla yurur, kimi de dart ayakta yurur.» (Nur, 45), «Gok-
leri gordugunuz gibi direksiz olarak yaratml§, sizi sarsar diye gage ag1r 
bask1lar koymu§, orada her turlu canhyi (dabbe) yayml§tlr.» (Lok
man, 10), «Yeryiiziinde yuruyen hi~ bir canh (dabbe) yoktur ki nzk1 
Allah'a ait olmasm.» (Hud, 6), «Yerde yuruyen hi~ bir canh ve iki 
kanadiyle u~an hi~ bir ku§ yoktur ki onlar da sizin gibi birer ummet 
o1masmlar.» (En' am, 38), (Rag1b, Miifredat, 164) .43 · · 

Dalalet ( ;J').L;.ll ) : Dalal dogru yoldan yiiz ~evirmektir, bunun· 

z1dd1 hidayettir. Nitekim Allah Teala §oyle buyurur. : «Kim hidayete 
ererse ancak kendisi i~in hidayete ermi§tir, kim de sap1tusa o kendi 
aleyhinde sapitmaktadu.» (Yftnus, 108). Denildi ki dalal; ister kas1th 
ister kaints1z olsun, ister az ister ~ok olsun, dogru yoldan sapmak ve 
ka~makt1r. Zira dogru yol zor ve me§akkatli yoldur... Dalal; kas1th 

· veya unutarak dogru yolu terketmek olduguna gore bu latzm kendi
sinde birazc1k hata olan ki§ilere isti'mali sahihtir. Bunun i~in dalal ke
limesi' kafirlere de · ·peygamberlere de nisbet edilmi§tir. Her iki dalai 
arasmda biiyiik farklar vard1r. · Gormiiyor musunuz, Allah Teala Hz. 
Peygamber hakkmda §Oyle . buyuruyor : <iSeni yetim bulup ta barm
dirmadl m1? Seni §a§Irrm§ bulup dogru yola eri§tirmedi mi?» (Duha, 7). 
Hz. Ya'kub hakkmda da §oyle buyurmu§tur : «Muhakkak ki sen eski 
§a§kmh~n iizerindesin.>> (Yusuf, 95), Hz. Ya'kub'un evlatlarmm di
linden de onun i~in §Oyle . buyurulmu§tur : «Muhakk~k ·ki babam1z 
apa~1k bir §a§klnhk i~erisindedir.» (Yusuf, 8). Bununla Hz. Yusuf'a 
tutkunlugu ve sevgisini gostermek istemi§lerdir. «Muhakkak ki biz onu 
apa~1k bir §a§klnhk i~erisinde goriiyoruz.» (Yusuf, 30). 

Hz. Musa hakkmda da : «Ben o zaman bqnu yapml§tlm ve ben 
§a§klnlardan idim.>> (~uara, ,30) buyuruluyor. Bununla Hz. Musa'nm 
unutkanhgma i§aret edilmi§tir. Keza; «ikisinden birisi unutursa digeri 
ona hatlrlatlr.» (Bakara, 282) ayet-i kerimesindeki dalal kelimesi unut
ma anlamma kullamlmi§tlr. Bu, insamn tabiatmda mevcud olan unut
madlr. 

Diger yandan dalal iki k1sma a ynhr : 
a) Bir k1Sm1 nazari bilgilerde §a§kmhktlr ki Allah'1 bilmek, blr.,. 

143) En'am 38; Hud 6, 56; Nahl 49, 61; Nur 45; Neml 82; AnkebUt 60; Lokman 10; 
Sebe' 14: _Fabr. 45; Sura 29; Casiye 4. 



504 HADtSLERLE KUR'AN-1 KERiM TEFSiRi 

ligini kabul etmek, peygamberlerini tammak g~bi konulardaki §a§km
hk bu k1sma girer. Nitekim bu anlamda Allah Te~Ua §byle buY.urur : 
((Kim de Allah'a, meleklerine, kitaplarma, peygamberlerine ve· ahiret 
gunune k4frederse muhakkak ki o uzak bir sap1khkla sap1tm1§ olur.» 
(Nisa, 136). 

b) Diger bir dalal da ameli bilimlerdeki §a§kmhktlr. ibadetler 
gibi §er'i ahkam1 bilmedeki §a§kmhk boyledir. Uzak sap1khk veya §a§
kmllk anlamma dalal ise kufre i§arettir. Nitekim yukardaki Nisa su
resi (136) ayetteki §a§kmhk kufiir anlammad1r. Keza §U ayetlerde de 
bu anlamdad1r. «Muhakkak ki kufretmi§ olup Allah'm yolundan all
koymu§ olanlar uzak bir sap1khkla sapitmi§lardu., (Nisa, 167), «i§te 

.onlar azab ve uzak bir sap1khk ic;erisindedirler.» (Sebe', 8). Yani derin 
sap1khgm cezas1 ic;erisindedirler. «Muhakkak ki siz apac;1k bir sap1kl1k 
ic;erisindesiniz.» (Yasin, 47), «Muhakkak ki onlar daha onceden saplt
IDI§lar ve birc;oklanm da sap1khga sevketmi§lerdir ve kendileri de dog
ru yoldan sapltmi§lardu.>> (Maide, 77), «Ve dediler ·ki biz yeryuzunde 
kaybolduktan sonra nn yeni bir yaratlh§la yarablacag1z?» (Sebe', 10). 
Bununla oliim ve bedenin §ekil degi§tirmesi kinaye edilmi§tir. «Gaza
ba ugraml§ olanlarm ve sapltiDl§lann yolunda degil. » (Fatiha, 7). De
nildi ki sap1tanlardan maksat H1ristiyanlard1r. (Rag1b, Mufredat, 
297- 298) .~· 

Dehr ( .)"'..JI ) : Aslmda dehr alemin varhgmm ba§lang1cmdan 

yok olmasma kadar gec;en surenin ad1d1r. Nitekim bu anlamda Allah 
Teaia §byle buyurur : «insamn uzerinden uzun bir siire (dehr) gec;ti.» 
(Dehr, 1). Sonra bununla uzun surelerin hepsi ifade edilmi§tir. Dehr; 
zamamn tersinedir. Zaman ile hayat suresi kasdedilir. Allah'm ResUlu 
buyurur ki : «Dehre sovmeyiniz, c;iinku Allah dehrin kendisidir.» De
nildi ki bunun manas1 Allah dehre izafe edilen hayrm ve §errin, iyi
ligin ve kotiilugun faili demektir. Bunlarm taptig1 §eye kufrettiginiz 
zaman da ha§a Allah Teala'ya kufretmi§ olursunuz. «Sadece bu dun
yadaki hayabm1z vard1r, blur ve diriliriz. Bizi ancak dehr yok eder.» 

(44) Ai-i tmran 90. 164; Bakara 108. 282, 198, 16, 175; Nisa 116, 136, 167. 44, 176, 60, 116, 
136, 30 ; Maide 12. 105, 77; En'am 24, 94 , 140, 117, 77. 74 : A'riif 53, 37. 149;1 60, 30, 61 ; 
Yunus 30, 108, 32; HOd 21; Nahl 87, 125, 36 ; isra 15, 67. 48 ; Kehf 104; Neml 92 ; 
Kasas 75; Ahzab 36; Siiffat 71 , 69 ; Zymer 41; Fussilet 48; Necm 2. 30; Miimtehine 1; 
Kalem 7; En'am 56; Sebe' 50. 8, 24: Secde 10 ; isra 15 ; Taha 92. 52, 123 ; Furktln 
9. 17; Gafir 74 , 25, 50 ; Ahkilf 28. 32; Ziimer 41 , 22 ; Duha 7 ; Hicr 56; Vak1a 51, 92; 
Kalem 26; Mutaffifin ; Fatiha 7; Mii'minun 106; $uara 20. 86; Yusuf 8, 30, 95; 
Ra 'd l4 ; ibrahim 3. 18; Meryem 38, 75; Enbiyii 54 ; Haec 12; $uara 97 ; Kasas 85 ; 
Lokman 11; Yasin 24, 47 ; $fua 18; Zuhruf 40 ; Kiif 27 ; Kamer 24. 47 ; Cum'a Z; 
Miilk 9, 29 ; Nuh 24. 
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(Casiye, 24). Denildi ki bununla zamim ·kasdedilmi§tir. (Rag1b, Miif
redat, 173). 

Derece ( ) : Durak gibidir. Ancak yiizeyin sathl ve mer-

diven basamag1 gibi yaygm olarak uzanam degii, yukanya dogru ~1-
kan duraga derece denir ve bununla yiice duraklar kasdedilir : «Er
keklerin kadmlar iizerinde bir dereceleri vardlr.» (Bakara, 228). Bu
nunla ak1l ve siyaset ve benzeri konularda erkeklerin kadmlardan bir 
durak farkh olduklarma dikkat ~ekilmektedir. «Erkekler, kadmlar iize
rine kaimdirler.», ((Onlarm Rablan katmda dereceleri vard1r.» (En
fa!, 4), «Onlarm Allah indinde dereceleri vard1r.» (Al-i imran, 163)". 
Yani onlar Allah katmda derece sahibidirler. Y1ld1zlarm da dereceleri 
oldugu yukandaki §ekilde te§bihen belirtilir. (Rag1b, Miifredat, 167) .45 

Dereke ( 45 ;..01 ) : Derece gibidir. Ancak derece yukanya ~lkl§ 

i~in kullamhrken, dereke ini§ ve ~lkl§ i~in kullamhr. Bunun i~in cen
netin dereceleri ve cehennemin derekeleri denilir ... «Muhakkak ki mii
naflklar cehennemin en alt derekesindedirler.» Derk denizin dibinin 
en son noktas1d1r. (Rag1b; Miifredat, 167) . 

Din ( .:.~..JI ) : Taat ve ceza i~in soylenir. Ancak §eriat i~in kul-

lamlml§tlr. Din millet gibidir. itaat ve ink1yad yoniinden degerlen
dirilerek §eriat igin ifade edilir : «Allah katmda din islam'dlr.» (Al-i 
imran, 19), «iyilik yaparak kendisini Allah'a teslim eden ve ibrahim'in 
dinine uymu§ olandan daha giizel din sahibi kim olabilir?» (Nisa, 125). 
Burada din itaat manasmad1r. «Ancak tevbe edenler, nefislerini islah 
edenler, Allah'a sanlanlar ve dinlerine Allah i~in baglananlar miistes
nadlr.>> (Nisa, 146), «Ey ehl-i kitap, dininizde ta§kmhk etmeyin. Allah 
hakkmda ancak gergegi soyleyin.>> (Nisa, 171). Burada Hz. Peygam
berin dinine ittiba etmeleri i~in te§vik vard1r. Bu din dinlerin en or
tasidlr. «Dinde zorlama yoktur.>> (Bakara, 256). Yani taatta. <;iinkii 
taat gergekte ancak ihlas ile olur, ihlas ise zorlama ile ger~ekle§emez. 
Denildi ki; bu, cizye veren kitap ehline mahsustur. «Yoksa Allah'm 
dininden ba§kasm1 m1 anyorlar?>> (Al-i imran, 85) ,• «Biitiin dinlerden 
iistiin k1lmak iizere peygamberini hidayet ve hak _din ile gonderen 
O'dur.>> (Feth, 28), «Allah ve Peygamberinin haram k1ldigm1 haram 
saymayan ve hak din edinmeyenler ... » (Tevbe, 29), «iyilik yaparak 
kendini Allah'a teslim eden ve ibrahim'in dinine uymu§ olanlardan 

(45) Bakara 22.7, 253; Nisa 95, 96; Tevbe 20; Hadid 10; Al-i imran 163; En'am 83, 132, 
165; Enfal 4: Yusuf 76: isra 21 : TahA 75: tafir 15 : Zuhrur : Ahkar 19: Miicadile lL 
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daha guzel din sahibi kim olabilir?» (Nisa, 129), (Rag1b, Mufredat, 
175)}6 

Dua .s~..JI ) : ((Resu.lullah'm ~agns1m aramzda birbirinizin 

.~ai'Insi gibi saymaym.» (Nur, 63), ((Dediler .ki bize Rabbmdan iste.>> 
(Bakara, 68 - 69), ((De ki goruyor musunuz eger size Allah'm azab1 ge
lirse veya k1yamet gelirse sadiklardan iseniz Allah'tan ba§kasm1 m1 
~ag.nrsm1z? Hay1r O'nu ~ag.n~miz.» (En'am, 40:.. 41). Boylece §iddet 
amnda ancak Allah'1 «;;ag1rd1klarma d1kkat «;;ekilmektedir, ((Onu kor
ka:rak veya umarak ~ai'Inn.» (A'rat, 56), ((Eger sad1klardan iseniz Al
lah'tan ba§ka §ahidlerinizi de ~ag.nn.» (Bakara, 23), ((insana bir Sl

kmtl degdigi zaman O'na yonelerek Rabbini ~ag.nr.» (Zumer, 8), 
(Rag1b, Mufredat, 170) Y 

Duhul ( J _,>..J I ) : Q1kmamn tersidir. Bu anlamda yer, zaman 

ve i§ler i«;;in kullamhr. Falanca yere girdi denilir : ((Rani §U kasabaya 
girin, dilediginiz yerde istediginizi bol bol yeyin. Kap1smdan secde· ede:. 
rek girin, affet deyin, kusurlarmiZI ortelim. iyilik edenlere daha da ar
t1racag1z demi§tik.» (Bakara, 58), ccHaydi cehennemin kap1Ianndan gi
rin.»' (Nahl, 29), ccOnlan altmdan Irmaklar akan cennetlere sokac~k
tu.» (Mucadele, 22), (Rag1b, Mufredat, 166) .48 

Ebed ( ~~·1 ) : Allah Teala : ((Orada ebediyen kalacaklardir.>) 

(Nisa, 13) buyurmaktadir. Ebed, zaman gibi oolunmeyen, surekli uza
YlP giden and1r. Bunun i«;;in, ((§U zaman>> denilir de ((§U ebed» denil
mez. Ger«;;ekte bu kelimenin tesniye veya cem'i olmamas1 gerekir. Qun
ku ona ilave edilecek· ikinci bir ebedin meydana gelmesi dti§tinUlemez. 
Sadece ihtiva ettigi baz1 hususlarda ozellik kazanmasmdan dolay1 ebed-

(46) Fatiha 4; Bakara 132, 193, 256, 217; Al-i lmran 19, ·83, 85, 73, 24; Nisa 46, 125, 171; 
A'raf 29; Enfal 39, 82; Tevbe 11, 29, 33, 36, 122, 12; Yunus 22, 105; Yusuf 40, 76; 
Hicr 35; Nahl52; Haec 78; NQr 2; Suara 82; . Ankebut 65; Rfun 30, 43; Lokman 32; 
Ahzab 5; Saffat 20; Sad 78; Ziimer 2, 3, 11; <iafir 14, 65, 26; Sura 13, 21 ; Feth 28; 
Zariyat 6, 12; Vak1a 56; Miimtehine 8-, 9; Saff 9; Mearic 26; Miiddessir 46; trifi
tar 9, 15, 17, 18; Mutaffifin 11; Tin 7; Beyyine 5; Maun 1; Nasr 2; KB.firun 6; 
Maide 3, 57, 77, 54; En'am 161; Hucurat 16. · · 

(47) Bakara 171; Al-i 1mran 38 ; Ra'd 14; ibrab~ 39, 40; Meryem 48; Enbiya 45; NQr 
· 63; Neml 80; Rum 52; <iMir 50; Fussilet 49, 51; Fabr 14; Furkan 77; Ahkaf 5; 

Ahzab 4, 37. 
(48) Bakara 58, 208 ; Nisa 154, 175 ; 'Maide 21, 23; A'raf 38, 39, 161; Yusuf 67, 99; NahJ 

29, 32; Neml 18; Ahzab 53; Ziimer 72; <iafir 76; Zuhruf '70; Tevbe 99; Casiye 30; 
Muhammed 6; Miicadile 22. · 

(49) Bakara 95; Nisa 57, 122, 169; Maide 24, 119; Tevbe 22, 83, 84, 100,. 108; Kehf 3, 20, 
35, 57 ; Nur 4, 17, 21; Ahzab 53, 65; Feth 12; Ha~r 11; Miimtehine 4; Cum'a 7; 
Te~abiin 9; Talak 11; Cinn 23 ; Beyyine 8. 
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ler anlamma «abad)) denmi§tir. Cins ismin, kendi i~indeki bir k1sma 
tahsis edilip, sonra burdan tesniye ve cem'i yapilmas1 gibi. Kaldl ki 
baz1lan abad kelimesinin miivelled oldugunu ve Arap sozleri arasmda 
bulunmad1gmt naklederler. Ebed'in te'kidli olarak devamllhk anlamma 
geldigi de soylenebilir. <<Ebediyen baki kaldl» denildigi zaman, uzun 
siire kalan §ey kasdedilir. (Rag1b, Miifredat, 8) .49 

Ecel ( ) : Bir §ey i~in verilen siiredir. «Kiminiz daha once 
\ 

ijldiiriiliir, kiminiz de belirtilmi§ bir siireye (ecel) ula§lrSinlZ.» (Mii'
min, 67) , <<Dedi ki; . bu, seninle benim aramdad1r. Bu iki siire ( ecel) den 
'hangisini doldurursam dolduraytm bir kotiiliige ugramam.» (Kasas, 28). 

Onun borcu siirelidir veya ona siire tammr dendigi zaman da ecel 
tabiri ' kullamhr. insan hayati i~in belirlenen miiddete de ecel ad1 ve
rilir. Nitekim eceli yakla§ti dendigi zaman, oliimii yakla§tl denmektir. 
Bu ifadenin ash hayat siiresini yani eceli doldurmakt1r. Nitekim bu 
manada Allah Teala §oyle buyurur : «Bize ecel olarak verdigin siire 
ula§tl.» Yani oliim siiresi. Bazllan da ecel, ihtiyarhk s1mnd1r der
ler. Aslmda her ikisi de aymd1r. Nitekim . bu manada Allah Teala 
§Oyle buyurur : «Sonra size bir ecel tayin eder. Bir de onun katmda 
belli bir ecel vard1r, siz hala §iiphe eder durursunuz.» (En' am, 2). Bi
rinci ecel diinyada kalmak, ikinci ecel ise ahirette kalmakt1r. Baz1lan 
da derler ki birinci ecel, diinyada kalmak, ikincisi ise oliirrile ha§ir 
arasmdaki siiredir. Yine derler 'ki birincisi uyku, ikincisi oliimdiir. Bu
nurtla Allah Teala'run §U ayetine i§aret edilir : «Allah, oliim anmda 
ruhlan ahr. Olmeyenin ise · uykusunda.» ibn Abbas' dan nakledildigine 
gore; her iki ecel de 6liim i~in kullaruhr. Denilir ki; kimilerinin eceli 
anzidir k1h~, yangm ve bogulma gibi veya uygq.n olmayan fakat ha
yatm kesilmesine vesile olan diger sebepler gibi §eylerdir. Kimileri ise 
korunur ve afiyet i~erisinde 6liim gelinceye kadar bekler .. Denildi ki; 
insanlann iki eceli vard1r, kimisi hemen 6liir, kimisi de siiresine ula
~mca. Allah, diinyamn tabiatmda hi~ kimsenin siirekli kalmasm1 mu
rad etmemi§tir. Nitekim buna i§aret olarak buyurur ki : «B6ylece ye~ 
ti§ip erginlik ~agma gelirsiniz. Kiminiz 6ldiiriiliir, kiminiz de bilirken 
hie; bir §ey bilmez olsun diye omriiniin en fena zamaruna ula§tinhr.>>· 
(Haec, 5) . 50 

Acil ( J.=.:-~1 ) : Acele olanm Ziddldir. Ecel siireli olan ondan 

(50) Bakara 282; Nisa 77; En' am 2, 60, 128; A'raf 34, · 135; YQnus 49; Hud 3, 104; Ra'd 
2, 38 ; tbrahim 10, 44; Nahl 61; Taha 129; Haec 5, 33; Kasas 29, 28; AnkebUt 5, 53; 
Rum 8, 5; Lokman 29; FAtrr 13, 45; Stira 14; Ahkaf 3; MiinMikQn 10; Nub 4; IsrA 
99; <1atir ~-
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korkulan cinayettir. Oyleyse her ecel cinayettir fakat her cinayet ecel 
degildir. Nitekim ben §unu onun ic;in yap tim diye · kullamhr. (Rag1b, 
Miifredat, .11- 12). 

. Ecr ( .r:-~~ ) : ister diinyevi olsun, ister uhrevi olsun yap1lan 

i§in sevabmdan geri donen §eydir. Bu anlamda Allah Teala Kur'an-1 
Kerim'in birc;ok yerinde : «Benim ecrim ancak Allah'a aittir.» (Yu
nus, 72), «Ona diinyada ecrini verdim: dogrusu o ahirette de salihler
dendir.ll (Ankebut, ~7) buyurmaktad1r. Ucret ise diinyevi bedeldir cem'i 
iicur veya iicar gelir. Nitekim mihirden kinaye oiarak «Ma'ruf §ekilde 
ecirlerini (mihirlerini) veriniZ.ll · (Nisa, 25) buyurulmaktad1r. Ecr ve 
iicret; bir sozle§me veya onun yerine gec;en bir §eyle elde edilen nesne 
i9in soylenir. Sadece fayda ic;in kullamhr, zarar ic;in degil . . «Onlarm 
Rableri katmda ecirleri (miikafatlan) vard1r. ll (Bakara, 277), <<K;im 
de bagi§lar ve ban§I saglarsa onun ecri Allah'a aittir.)) (~ura, 40) buy
rulmaktadlr. Akd ve akd dl§l olan neticelere ise ceza ad1 verilir. Ceza 
faydah ve zararh §eyler ic;in kullamhr. 

«Zeyd, Amr'1 iicretle. tuttu)) dendigi zaman ona bir kaq1hk verdi 
denmek istenir. Nitekim bu manada Allah Teala §Oyle buyurur : «Bana 
sekiz yll ~ali§mana kar§Ihk (iicret olarak) bu iki k1z1mdan birini sana 
nikahlamak istiyorum.)) (Kasas, 27). isti'car ise bir §eyi iicret kar§1hg1 
istemektir, sonra bununla, iicret kar§1llg1 elde edilen §ey ifade edil
mi§tir. Nitekim isti'car da icar kar§1hg1 kullarulml§tlr. Bu manada Al
lah Teala §Oyle buyurur : «0 iki (k1z) den biri dedi ki babac1g1m onu 
iicretle tut. <;.iinkii iicretle tuttuklannm en iyisi bu giic;lii ve emin ki
§idir. ll (Kasas, 26), (Rag1b, Miifredat, 10- 11) .51 

Ecta < .'->~' ) : Hakk1, bir defada odemektir. Harac; ve cizye 

odeme gibi. Emaneti iade etmektir. Nitekim bu anlamda Allah Teala 
§Oyle buyurur : «Kendisine emanet edilen emanetleri Odesin. Allah 
size emanetleri ehline eda etmenizi emreder.ll (Nisa, 58), «Borc;lu, dar
da ise bolluga c;1kmcaya kadar beklemelidir.)J (Bakara, 178). Edat ke
limesi ise kendisine ula§Ilan arac;t1r.)) (Rag1b, Mufredat, 14). 

Ehl ( JA~I = Aile) : Ki§inin ehli o ki§iyi soy, din veya bunla

rm yerine gec;en san'at ve yurt gibi birle§tiren §eylerdir. Aslmda ki-

(51) Ahzab 29, 35, 44; Al-i imran 136, 171, 172, 179; Maide 9; A'rar 170, 113; Enfal 28:. 
Tevbe 22, 120; Yunus 72; Hiid 11, 115, 5i; Yusuf 56, 57, 90, 104; Nahl 41 ; Kehf 
30, 2, 77; Furkan 57; l}uara 109, 127, 145, 164, 180, 41 ; Kasas 25; Ankebut 58; Sebe' 
47 ; Fahr 7; Yasin 11, 21 ; SAd 86 ; Ziimer 74; Fussilet 8; Hucurat 3; Hadid 7, 11, 18 ; 
Tegabiin 15; Miilk 12; in~ikak 25 ; Tin 6; Nisa 40, 67, 74, 95, 114, 146, 162; En'am 
90; isra 9; Sura 23; Feth 10, 16, 29; Tur 40 ; Talak 5; Kalem 46, 3; Miizzemmi120. 
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§inin ehli ki§inin kendisiyle bir meskende birle§en kimselerdir. Sonra 
bu ifade geni§lemi§ ve soybirligi olanlara ehl ad1 verilmi§tir. Ev ehli 
anlamma Ehl-i Beyt dendigi zaman Hz. Peygamberin ailesi anla§lhr. 
«Ey Ehl-i Beyt, Allah muhakkak ki sizden eksikligi gidermek ve sizi 
tertemiz k1lmak ister.» (Ahzab, 33). Burada Hz. Peygamberin ailesi 
kasdedilmi§tir. Adamm ehli; ta'biriyle, e§i ifade edilir. Ehl-i islam ta'
biri ise islam'da birle§enler ic;in kullamhr. islam §eriatl birc;ok hiikiim
lerinde miisliimanla kafir arasmda neseb bag1nm kaldmlmasma hiik
mettigi ic;in Allah Teala §oyle buyurmaktad1r : «Allah, ey Nuh, o se
nin ehlinden say1lmaz. <;iinkii kotii bir §ey i§lemi§tir. Oyleyse bilme.
digin §eyi benden isteme. Cahillerden olmaman ic;in sana ogiit veri
yorum.'' (Hud, 46), «Nihayet buyrugumuz gelip sular kaynamaga ba§
laymca her cinsten birer c;ifti ve haklarmda hiikiim verilmi§ olanm dl
§mda kalan ehlini ve insanlan gemiye al da git, dedik. Zaten bnunla 
beraber pek az kimse ·inanmt§tl.» (Hud, 40). Ehlile§tirildi denildigt za
man ah§tlnldl ve insana yakla§tinldi denmek istenir. Teehhiil ise ev- . 
lenmek ve e§ edinmektir. Bir yere ah§an her hayvana da ehli ta'biri 
kullamhr. Allah seni cenriete teehhiif ettirsin denildigi zaman, o, buna 
uygundur, lay1kt1r denmek istcimir. Merhaba, ehlen dendigi zaman ge
len insana selamet dilenir. Ve sen bizim yamm1zda rahat bir yer bul
dun otur denmi§ olur. (Rag1b, Miifredat, 29- 30) .52 

Emed ( .. L."il = Siire) : Allah Teala §oyl~ buyurmaktadrr : «is-

ter ki onunla kendisi arasmda uzun bir siire bulunsun.» (Al-i imran, 
30). Emedle ebed, birbirine yakm lafizlardir. Fakat Ebed belirli bir 
hududu bulunmayan ve s1mrlanmayan zaman siiresinden ibarettir. 
Emed ise belirli bir hududu bulunan siireden ibarettir. Mutlak olabi
lecegi gibi miinhas1r da olabilir. Zamanla emed arasmda fark vard1r. 
Emed son bakimmdan soylenilir, zaman ise umumidir, hem ba§lang1c; 
hem de son bak1mmdan soylenir. (Rag1b; Miifredat, 24).53 

Emn ( ~"il = Emniyet) : Emn kelimesinin ash korkunun gi

dip ruhun huzura kavu§masidir. Emn, emanet, eman aslmda mastar
dirlar. Ancak emin baz1 kerre insanm ic;inde bulundugu emniyet ha

. linin ismi, baz1 kerre de insana verilen emamn ad1 olur. Nitekim Al
lah bu anlamda §oyle buyurmaktadir : «Ey iman edenler, Allah'a ve 

(52) Bakara 105, 109; Al-i Zmran 64, 65, 69, (70 - 72), 75, 98, . 99, 110, 113, 199; Nisa 123, 
153, 159, 171; Maide 15, 19, 47, 59, 65, 68, 77; A'rat (.96- 98); Tevbe 101, 120; Hud 73: 
Yilsuf 109; Hicr 67; Nahl 43; Kehf 77; Taha 40; Ertbiya 7; Kasas 12, 45; Ankebut 
31, 34, 46; Ahzab 13, 26, 33; Sad 64; Hadid 29; Ha$r 2, 7, 11; Miiddessir 56; Bey
yine 1, 6. 

(53) Hadid 16; Al-i imran, 30; Kehf 12; Cinn 25. 
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peygamberine hainlik etmeyin. Bile bile kendi emanetlerinize hiyanet 
etmi§ olursunuz.» (Enfal, 27). Burada size emanet olunan §eyler ma
nasma gelmektedir. «Gen;ekten biz emaneti goklere, yeryiizune ve dag
lara sunduk da onlar bunu yuklenmekten ~ekindiler ve korkup titre
diler.» (Ahzab, 72). Denildi ki, buradaki emanet tevhid veya adalettir. 
Hece harfi, ak1l diyenler de olmu§tur ki bu, dogrudur. <;unku ak1l ile 
tevhid bilgisi ogrenilir, adaletle hukmedilir, hece harfleri bellenir ve 
o sayede insamn ogrenebilecegi her §ey ogrenilir ve insan gucu yetti
gince iyi fiiller yapar. Ak1l ile insan Allah'm yaratlklanndan bir ~o
guna iistiin ,kilmmi§hr. «Orada apa~1k alametler ve ibrahim'in ma
kami vard1r. Kim oraya girerse emin olur.» (Al-i imran, 97). Yani ce
hennemden emin olur diye . a~1klami§lard1r. Nitekim : «<;evrelerinde 
inananlarm zorla kap1llp goturiilmesine ragmen oray1 emin bir ' ha
rem yaptlgim1z1 onlar gormediler mi?n (Ankebut, 67), «Hani Ka'be'yi 
insanlar i<;in bir toplantl yeri k1lm1§ ve emin bir mahal yapml§tlk.u 
(Bakara, 125), «Sonra o iiziintuniin ardmdan uzerinize oyle bir em
niyet ve oyle bir uyku indirdi ki. .. )) (Al-i imran, 154) aye'tlerinde bu 
manalara kullamlmt§hr. (Rag1b, Miifredat, 26). 54 

Emr ( _r'i\ ) : Durum manasmadtr cem'i umur gelir. Bu lafiZ 

umumidir hem fiillere, hem de sozlere kullamllr. Bir §eyi yapma ile 
miikellef ktldtgmtz zaman ona emrettim dersiniz. Bu manada Allah 
Teala §oyle buyurur : «Biitun i§ler (emir) O'na dondurulur.» (Hud, 
23), «De ki biitun i§ (emir) Allah'mdtr.» (Al-i imran, 154), ((i~lerinde 
sana a<;madiklan bir ( emri) §eyi gizliyorlar bu bize ait bir §ey olsaydt 
burada oldiirulmezdik diyorlar.)> (Al-i imran, 154), uKime Rabbmdan 
bir o,giit gelir de faizcilikten vazge<;erse ge~mi§ olanlar kendisine ve 

(54) Bakara 9, 14, 25, 26, 62, 76, 82, 103, 104, 137, 153, 165, 172, 178, 183, 208, 212 , 213 , 
214. 218, 249, 254, 257, 264, 267, 277, 278, 282 ; Al-i lmrfm 57, 68, 82, 100. 102. 118, 130, 
140, 141, 149. 156, 200, 154; Nisa 19, 29, 39, 43, 51, 57, 59, 60, 71 , 76, 94, 122 , 135, 
136, 137, 144, 152, 173, 175; Maide 1. 2, 6, 8, 9, 11, 35, 51, 53, 54, 55, 56 : 57, 64 ; 69 . 
82, 87, 90. 93, 94, 95, 101, 105, 106; En'am 82; A'raf 32, 42, 87, 88, 96, 153, 157; En
fa! 12, 15, 20, 24, 27, 29, 45, 72, 74, 75; Tevbe 20. 23, 28, 34, 38, 61, 88, 113 , 119 ; 123 , 
124 ; Yunus 2, 4, 9, 63, 98, 103 ; Hud 23. 29, 58, 66, 94 ; Yusuf 57; Ra 'd 28. 29, 34 : 
Ibrahim 23, 27. 31; Nahl 99, 102 ; Kehf 13, 30, 107; Meryem 73 , 96; Haec 14, 17, 23, 
38, 50, 54, 56, 77: ~uara 227; Nur 19, 21, 27, 55. 58, 61 ; Neml 53 ; Ankebut 7, 9, 11, 
12. 52, 56, 58 ; Rum 15, 45 ; Lokman 8; Secde 19; Ahzab 9, 41 , 49, 53, 56, 69, 70 ; 
Sebe' 4; F atlr 7 ; Yasin 47 ; SMfat 148 : Sad 24, 28 ; Zi.imer 10; Gafir 25, 7. 51 , 58 : 
Fussilet 8, 18, 44 ; ~ura 18. 22, 23, 26, 36, 45; Zuhruf 69; Casiye 14. 21, 30 ; Ahkar 11 : 
Muhammed 2, 3, 7, 11, 12, 20, 33; Feth 29: Hucurat 1, 2, 6, 11, 12. 15 ; Tur 21 : 
Hadid 7, 13, 16, 19, 21, 27, 28 ; Mi.iciidile (9 - 12) ; Ha~r 15, 18; Mi.imtehine 10, 13 : 
Saff 10, 14; Cum'a 9 ; Mi.inafikll.n 3, 9 ; Tegabun 14 ; Talak 10, 11 : Tahrim 6, 8, 11 : 
Mi.iddessir 31; Mutaffifin 29, 34 ; in~ikak 25 ; Biiriic 11 ; Beled 17: Tin 6; Beyyine 7: 
Asr 3; Ahziib 72 . 
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hakkmdaki hiikiim (emir) Allah'a: aittir.» (Bakara, 275). Bir §eyi ibda' 
etmeye de emir ismi verilir. Nitekim bu manada Allah Teala §Oyle bu
yurmaktadlr : «Bilin ki yaratma da, emir de O'nundur.» Bu manada 
emir yalmz Allah'a mahsustur, yaratlklara degil. Nitekim; ((Bunun 
iizerine iki giin ic;erisinde yedi gok varetti ve her gogiin i§ini (emrini) 
ona bildirdi.» (Fussilet, 12) ayeti bu manaya hamledilmi§tir. Hikmet 
sahipleri de bu ayetleri aym manaya hamletmi§lerdir : ((Sana ruhtan 
sorarlar. De ki ruh, Rabbimizin emrinden bir emrdir. Ve size bilgiden 
c;ok az1 verilmi§tir.» (isra, 85). Burada Allah'm ibda' ettigi §ey anla
mma gelmektedir. «Bir §eyin olmasm1 istedigimiz zaman ona sozii
miiz (emrimiz) sadece "ol" demektir ve hemen oluverir.>> (Nahl, 40) 
ayeti de bu manada ibda' olarak belirtilmi§tir. Yap veya yapsm veya 
haber soziiyle olsun emir bir §eye oncelikle kat1lmak manasma gelir. 
Nitekim Hz. ibrahim'in rii'yasm1 anlatan ayet-i celile'de emir bu ma
naya kullamlml§tlr. «0 kendisinin yamsira yiiriimeye ba§laymca dedi 
ki, ey ogulcugum dogrusu ben rii'yada iken seni bogazladig1m1 gorii
yorum, bir bak ne dersin? 0 da dedi ki, babac1g1m sana emrolunam 
yap. in§aallah beni sabredenlerden bulursun.» (Saffat, 102). Burada Hz. 
ibrahim'in rii'yasmda kurban kesmeyi gormesi emr olarak ifade edil
mi§tir. ((Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri hie; de dog
ru degildi.» (Hud, 97) ayetinde ise ifade umumidir, hem kavil, hem 
de fiilleri belirtmektedir. «Allah'm emri geldi. Acele gelmesini bo§una 
istemeyin.>> (Nahl, 1) ayetinde ise k1yamete i§aret edilerek laf1zlarm 
en geni§i §eklinde zikredilmi§tir. «Dedi ki hay1r nefisleriniz sizi al
datlp bir i§e (emre) siiriiklemi§, art1k bana giizelce bir sab1r gerekir.n 
(Yusuf, 18) ayetinde ise emir nefsin emrettigi kotiiliik anlamma gel
mektedir. Emir, c;ogalma anlamma da gelir. <;iinkii bir kavim c;ogahn
ca emir sahibi olur ve kendileripi yonetecek bir yoneticiye muhta~ 
olurlar. «Ve boylece her kasabada oranm ileri gelenlerini hile yapan 
suc;lular k1ld1k. Bir §ehri de helak etmek istedigimiz zaman varhkhla
rma emir veririz ve orada fas1khk yaparlar.>> (isra, 16). Yani onlara 

· itaat etmelerini emrederiz. Bir k1raette de burada emrederiz degil, 

«onlan emirler kllanz» anlamma «emmerna ( t.; J"l ) §eklinde kul

lamlml§tlr. ccEmmerna» ( t.; J"l ) c;ogalthk manasma da rivayet 

edilmi§tir. Nitekim mii§avere ic;in i'timar lafz1 kullamhr. <;iinkii mii
§avere esnasmda bir klSIDl bir k1smmm emrini dinler. Bu manada Al
lah Teala §oyle buyurmaktad1r : cc~ehrin ote ba§mdan ko§arak bir 
adam geldi ve dedi ki, ey Musa ileri gelenler seni Oldiirmek ic;in ara
Iannda gorii§iiyorlar (mii§avere ediyorlar), hemen c;1k git, dogrusu 
ben sana ogiit verenlerdenim.» (Kasas, 20) . Burada mii§avere mana-
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' 
sma «ye'temirune» ( ~_,,.,...:;~ ) kullamlmi§tlr. «Bunun fizerine kal-

_klp gittiler. Nihayet bir gemiye bindiklerinde o, bu gemiyi deliverdi. 
Musa gemiyi i~indekileri bogmak iQin mi <;:leldin dogrusu §a§llacak 

(rmr) bir §ey yaptm, dedi.» (Kehf, 71). Buradaki (tmr) ( I • I r. ) 

kelimesi ~irkin ve §a§Ilacak bir §ey manasma gelmektedir. Emr sahip
leri manasma gelen uiilu'l- emr» ta'biriyle Peygamber devrindeki emir
ler kasdolunmu§tur denilir. Bir k1sm1 da Ehl-i Beyt~en emirler kas
dolunmu§tur demi§lerdir. Ma'rufu emredenler kasdolunmu§tur diyen
ler de vard1r. ibn Abbas der ki; bunlar, fakihler ve Allah'a itaat eden 
din ehlidir. Bu sozlerin hepsi de dogrudur. §oyle ki emr sahipleri olan
lardan halk korkar. Bunlar dort sm1ft1r : Birincisi peygamberdir ve 
onlarm avamm ve havasm zahir ve batmma hiikmettikleri apa~1kbr. 
ikincisi valilerdir. Bunlar halkm batmma degil, zahirine hiikmederler. 
ti~iinciisii hikmet sahipleridir, bunlarm hiikmii havassm zahirine de-
gil batmmad1r. Dordiinciisii ogiit verenlerdir, bunlarm hiikmii avamm 
zahirine deg1l batmmad1r. (Rag1b, Miifredat, 24- 25) .55 

Esef ( ~. .. 4 ... 81 ) : Hem hiiziin, hem de klzgmhgm birlikte oldugu 

haldir. ikisine birlikte soylenebilecegi gibi, ayn ayn her biri i~in de 
soylenir. Ger~ekte ise esef; kalbten gelen kamn intikam duygusunu 
co§turmasidir. Bu co§kunluk alttaki birisine karljl olursa yay1llr, ga
zab adm1 allr, iistteki birfne kar§l olursa kisthr ve hiiziin olur. Nitekim 
ibn Abbas'a hiiziin ve gazab nedir diye soruldugunda, ikisinin de ~1k1§ 
yeri birdir, fakat laf1z muhteliftir der. Kim kendisinden daha gii~lii 

o1ana kar§I ~Ikarsa ona kin ve gazab1m izhar eder. Kim de kendisini 
yenemiyecegi birisine kar§I ~1karsa ona hiiziin ve feryadm1 izhar eder. 
Nitekim bu anlamda Allah Teala §6yle buyurur : «Bizi ofkeleridirince 
onlardan intikam aldik;» (Zuhruf, 55) yani ktzdmnca. Ebu Abdullah 
el-R1za -der ki; Allah bizim esefimiz gibi eseflenmez, ancak O'nun esef
lenen dostlan vardir, onlann nzaSI kendi nzaSl, esefini de kendi esefi 
ktlmt§tlr. Bu manada Enbiya suresinde : «Musa kavmine ktzgm ve 
iizgiin donunce ... » (Enbiya, 67) buyurulmaktadir. Buradaki esef kiz
gmllktlr. (Ragtb, Miifredat, 17) . 

(55) Bakara 210, 117; Al-i lmran 128, 152, 154, 159, 47, 109, 186; Nisa 47, 59, 83; Maide 
52, 1; En'am 8, 58; A'rat 54, 77, 150; EnfaJ. 43, 42, 44; Tevbe 48, 106; Yunus 3, 31; 
Hud 43, 44, 59, 73, 76. 97, 101. 123; Yiisuf 41, 18, 83 ; Ra'd 2, 11, 31; ibrahim 22; 
Htcr 66; Nahl 1, 33, 77; 1sra 85 ; Kehf 50, 69; Meryem 39, 64, 21, 35; Haec 67, 41, 76: 
Niir 62 ; !,)uara 151; Neml 33, 32 ; Kasas 44; Riim 4; Secde 5; Ahzab 37, 38, 36: 
GMir 78, 68; Duhan 4, 5; Casiye 17, 18 ; Ahkaf 25; Muhammed 2l, 26; Hucurat 7, 9: 

. Kat 5; Zariyat 44, 4; Kamer 3, 12; Hadid 14, 5; Talak 5, 8, 12, 1; lnfitar 19; Kadr 
49; Zuhruf 79: Naziat 5; Lokman 22; Fabr 4; Siira 43, 53. 
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Eser ( )"il ) : Bir §eyin eseri, varhgma delalet eden §eyin 

meydana gelmesidir. Cem'i Asar gelir. Nitekim Allah Teala : «Sonra 
onlann izleri (eserleri) iizerinde peygamberlerimizi ard arda gonder
dik.n (Hadid, 27), «Yeryiiziinde dola§IP gormezler mi kendilerinden 
daha kuvvetli, daha ~ok saglam eserler b1rakan oncekilerin akibeti na
sll oldu?n (Mii'min, 82), «Allah'm rahmetinin belirtilerine (eserlerine) 
bir bakm, toprag1 oldiikten sonra nas1l diriltiyor?)) (Rum, 50). Daha 
once ge~mi§ olanlan gosteren yol i~in de asar ta'biri kullamhr. Nite
kim Allah Teala : «Yine de onlarm izlerinde (asar) kovalamrcasma 
ko§uyorlardu> (Saffat, 70), «Onlar i§te ardmdadu (eser) .>> (Taha, 84). 
Aym anlama, devenin semiz olmas1 i~inde yag izi gostermesi nedeniy
le "esere" ta'biri kullamllr. Devenin izini delalet etmek iizere, topu
guna i§aret vurulmasma da aym ta'bir kullamhr. Bu i§ i~in kullam
lan demire de eser aleti anlamma "mi'sere" denir. K1hcm eseri ise 
parlakhg1 ve keskinligidir. ilmin eseri rivayetidir. Bu; rivayet edilip 
yaz1larak iz b1rakmaktan tiiretilmi§tir. Measir ise insamn faziletlerin
den nakledilen §eylerdir. Eser, fazilet i~in istiare edildigi gibi, isar da 
bu sebeple comertlik i~in kullamhr. Nitekim Allah Teala : «Ve onlar 
ki kendi neHslerine onu tercih (eser) ederler.>> (Ha§r, 9) .56 

Evvel ( j_,"il ) : Kendinden ba§kas1 ona gore s1ralanan §eydir. 

Degi§ik §ekillerde kullamhr : 
a) Zaman · bak1mmdan once olan i~J.n evvel denilir. Abdiilmelik 

evvel, Mansur sonra hiikiimdar olmu§tur demek gibi. 
b) Reislik bak1mmdan bir §eyde onde olan i~in kullamh:r. Onun 

dl§mdakiler ona gore s1ralamr. Once Emir, sonra Vezir sozii gibi. 
c) Vaz' ve nisbet bak1mmdan once olan i~in evvel denilir. Soz

gelimi Irak'tan di§an ~1kan i~in once Kadisiye, sonra Fid demek gibi. 
Siz Mekke'den ~1kana once Fid, sonra Kadisiye dersiniz. 

d) Nizam bak1mmdan once olana denir. Once temel, sonra yap1 
demek gibi. Allah'm s1fatl olarak <(Evvel» varhkta hi~ bir §ey onu ge~
memi§ demektir. Allah Teala'mn : <(Ben boylece emrolundum ve ben 
miisliimanlarm ilkiyim.)) (En'am, 163), «Aynlmca dedi ki, tenzih ede
rim Seni, Sana tevbe ettim ve ben mii'minlerin ilkiyim.>> ayetlerindeki 
evvel ise islam ve imanda onder kimseyim demektir. Keza «Yamm
daki Tevrat'1 tasdik edici olarak indirdigimiz Kur'an'a iman edin. O'nu 
inkar edenlerin ilki olmaym.)) (Bakara, 41) ayetinde ise kiifiirde siz 
kendisine uyulan ki§iler oimaym denilmektedir. Evvel zarf olarak kul-

(56) Naziat 38; TaM 96. 84; Riim 50; Maide 46; Kehf 6: Yasin 12; sarrat 70; Zuhrur 22. 
23: Hadid :n. 

Tefsir, C. I. F. 33 
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lamld1g1 gibi ka~im ve eski manasma da kullamhr. Sana evvel ve 
sonra geldim denilirken kasdolunan budur ... (Rag1b, Miifredat, 31-32).57 

Farz ( ~ ,.,.«JI ) : Kat! bir §eyi kesmek ve onu etkilemektir. De

miri kesmek gibi. Demiri kesen alete· de mihraz veya mifrez denilir ... 
Farz, vacip gibidir. Fakat vacip vuku ve sabit oldugu kabul edilerek 
soylenirken, farz kesin hiikiim ifade eden hususlar i~in soyleniiir : «Bir 
sure, onu sana indirdik ve farz k1ld1k.» (Nur, 1). Yani senin onunla 
amel etmeni vacib k1ldlk. «Benin iizerine Kur'an'1 farz kllan.» (Ka
sas, 85). Yani onunla amel etmeyi vacib k1lan demektir. Hakimin ge-

. rekli kild1g1 nafakaya da farz ad1 verilir. (Rag1b, Miifredat, 376) .58 

Felah ( c~l .) : Ba§armak ve istenene ula§niaktlr. Bu 'da iki 

kisimdir, bir k1sm1 ·diinyevi, bir k1Sm1 uhrevidir. Diinyevi felah diinya 
hayat1m giizelle§tiren mutluluklarda ba§anya ula§maktir, bu da siirek
liliktir, zenginli~ ve mevki ile olur ... 

Uhrevi felah . ise, dort §eyle ger~ekle§ir. Sonu olmayan devamhhk, 
fakirligi olmayan zenginlik, zilleti olmayan izzet, cehaleti · olmayan 
Him. Bunun i~in denilmi§tir ki : «Ahiret hayatmdan ba§ka hayat yok
tur.» Nite~im Allah Teala da buyurur ki .: «i§te onlar Allah'm hizbidir. 
Dikkat .edin Allah'm hizbi i§te felaha erenler onlardlf.l> (Miicadele, 23). 
<<Kendisini temizleyenler muhakkak feldh buldu.» (A'la," 14), <<Mii'
minler ger~ekten felah buldu.» (Mii'minun, 1), «Allah'tan korkun ki 
felaha er~siriiz.)) (Bakara, 189), <<Muhakkak ki zalimler felaha ermez
ler.» (En'am, 21), <<Muhakkak ki miicrimler felah bulmazlar.» (Yu~ 

nus, 17), <<Muhakkak ki, katirler felah bulmazlar.» (Mii'minun, 117), 
«i§te onlar Rablarindan bir hidayet iizeredirler, ve felaha er~nler de 
onlarrur.» (Bakara, 5), «Kimin de tart1s1 ag1r gelirse i§te felaha eren.:. · 
ler onlard1r.» (A'raf, 8), (Rag1b, Miifredat, 385) .59 

Feth ( ~~ ) : Muglak ve mii§kil hali ortadan kald1rmakt1r. 

Bu da iki k1Simd1r. Birisi gozle go~Hir; kap1}'1 a~mak gibi... 1kincisi 

(57) Ba:kara 41; Al-i lmran 96; En'am 14, 94, 110, 163, 25; A'rB.f 143; Tevbe 1.3, 83, 108, 
100; tsra 7, 51, 59; Kehf 48, 55; Taha 65; Enbiya 5, 104; l)uara 26, 51, 137, 184, 196; 
YAsin 79; Ziimer 12; Fussilet 21; Zuhruf 6, 8, 81; KB.f 15; Hadid 3; Ha§r 2; Mii'mi
ntin 24, 68, 81, 83; SAffat 17, 71, 126, 168; Vakla 48, 13, 39, 49; Ental 31, 38; H1er 
10, 13; Nahl 24; Furkan 5; Neml 68; Kasas 36; Fatll' 43; Duhan 8; Kalem 15; Miir
selat 16, 38; Mutaffifin 13. 

(58) Bakara 197, 236, 237; Kasas 85; Ahzab 38; Tahrim 2; Nisa 11, 24, 7, 118; Tevbe 60. 
(59) TAM 64; Mii'minftn 1; A'IA 14; l)ems 9; Kehf 20; Bakara 189; Al-i imran 130, 200; 

MAide 35, 90, 100; A'rlif 69; EntAl 45; Haec 77; NOr 31; Cum'a 10; En'am 21, 135; 
YOnus 17, 77, 69; YQsuf 23; TAha 69; Mii'mintin 117; Kasas ~. 82; Nahl 116. · 
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ise . basiretle kavramr; uzuntiiyu kald.1rmak, kederi gidermek gibi. Bu 
da ~e§itlidir, birincisi dunyevi i§lerdeki kederi ve iiziintiiyu gidermek
tir ... ikincisi ise zor olan bilgileri a~maktlr. Falanca ilimd~n kapah bir 
kap1y1 a~tl dendigi gibi. Her §eyin Fatihas1 ise onun ba§langiCldlr yani 
daha sonra gelenlerin onunla a~1ld1gi §eydir. Onun i~in Fatiha sure
sine Fatihat el-Kitab denmi§tir. (Rag1b, Miifredat, 370) .60 

Fesad ( .)L...ill ) : Bir §eyin c;ok veya az olarak dengenin di§ma 

~akmas1d1r bunun tersi salahtir. Bu ifade ruh, beden ve dogru yoldan 
c;1kan diger §eyler i~in kullamlir : «Eger hak onlarm arzusuna uymu§ 
olsayd1 gokler ve yeryiizu fesada ugrardi.» (Mu'minun, 71), «Eger gok
lerde ve yerde Allah'tan ba§ka iki ilah bulunsayd1 her ikisi de (gok ve 
yer) fesada ugrardl.» (Enbiya, 22), «insanlann elleriyle kazand1klan 
yuzlinden karada ve denizde fesad yaygmla§tl.» (Rlim, 41), «Allah 
fesad1 sevmez.» (Bakara; 205), «Onlara yeryuzunde bozgunculuk yap
maym denildiginde, biz sadece islah edicileriz derler.» (Bakara, 11), 
uDikkat edin as1l bozguncular onlard1r da farkmda degildirler.» (Ba
kara, 12), «Dedi ki ' muhakkak ki hukumdarlar bir kasabaya girdikleri 
zaman oray1 fe$ada verirler.» (Neml, 34), «Muhakkak, ki Allah bozgun
culann amelini islah etmez.» (Yunus, ?1), «Allah islah edici ile boz
gunculuk yapacak olam bilir.» (Bakara, 220), (Rag1b, Mufredat, 379 -
380) .61 

· Fiil ( J.AJI ) : Bir etki ~dici tarafmdan etki etmektir. Fiil ke-

limesi umumidir, dikkatli veya dikkatsiz, bilerek veya bilmeyerek, ka
Sitli veya kas1ts1z olabilir. insandan, hayvandan ve kati varllklardan 
sad1r olabilir. Amel de onun gibidir. «Hayudan da ne yaparsamz Allah 
onu bilir.» (Bakara, 197), «Kim de bunu yaparsa kendi nefsine zul
metmi§ olur.n (Bakara, 231), «Kim de dli§manhk ~e zulumle yaparsa 
onu ate§e ula§tlnnz.>> (Nisa, 30). 

«Ey Peygamber, sana Rabbinden indirileni teblig et. · Eger bunu 
yapmazsan sen O'nun risaletini yapinaffil§ olursun.» (Maide, 57), (Ra
gib, Mufredat, 382- 383) .62 

(60) Nisa 141; MAide 52; Enfa.I 19; Bakara 76; Ytlsuf 65; Secde 28, 29; Hadid 10; Saff 13; 
Nasr 1; ~uara liS; Fetih 1, 18, 27. 

(61) Bakara 205, 11, 30; Maide 32, 33, 64; Enfal 73; Hud 116; Kasas 77, 83; Rum 41; 
~afir 26; Fecr 12; A'raf 56, 85, 127; Muhammed 22; Yusuf 73; Ra'd 25; Nahl 88; 
Suara 152; Neml 48. 

_(62) A'raf 155, 173, 28; Nahl .33, 35; Enbiya 59, 23 ; Fecr 6; Fil 1; Ytlnus 36, 46, 106; 
Al-i lmran 28, 40, 115, 135, 188; Nisa 30, 66, 114, 127, 147; Bakara 24, 197, 215, 279, 
282, 85, 231, 253, 71, 68, 2; Ahzab 6; MiicAdile 13; Nahl 50, 91; Neml . 34, 88; ~tlra 25: 
Saff 2, 3; lnfitar 12; YOsuf 32; ibrahim 27: Haec 14, 18, 77; Furkan 68; Rtlm 40; 
Maide 79; En'am 159; HOd 36; NOr 41; ~uara 74, 226; Ziimer 70; Tahrim 6; Mu
taffifin 36; Biirtlc 7. 
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Fikr __,MJI ) : Bilgiden, bilinene g6tiiren bir giic;tiir. Tefekkiir 

ise bu giiciin aklm dogrultusunda hareket etmesidir. Tefekkiir giicii 
sadece insanda vard1r, hayvanlarda yoktur ve ancak kalbde bir §ekli 
has1l 'Dlan §eyler i<;in soylenilir. Bunun i<;in Allah'm nimetlerini dii§ii
niiniiz zatm1 dii§iinmeyirtiz ,buyurulmu§tur. Bu anlamda Allah Teala 
§6yle buyurur : «Onlar dii~iinmezler mi ki arkada§larmda bir delilik 
yoktur.» (A'raf, 184), «Muhakkak ki bunda dii~iinen bir kavim ic;in 
ayetler vard1r.» (Ra'd, 3), «Boylece Allah size ayetlerini ac;1klar ki dii· 
§iinesiniz diye.» (Bakara, 219, 266), «De ki hi<; gorenle gormeyen bir 
olur mu? Hala dii~iinmiiyor musunuz?» (En'am, 40), (Rag1b, Miifre
dat, 384) .63 

· Fitne, (. 4::4.!1 ) : Alt1m ate§e tutup iyisini kotiisiinden ay1rmak 

anlamma gelen ( ) masdanndan tiiretilmi§tir. insamn ate§e 

girdirilmesine de bu masdardan tiiretilen fiiller kullamllr. «0 giinki 
onlar ate§e tutulurlar.)) (Zariyat, 13), «I§te fitnenizin tadm1 tadm, si
zin acele etmekte oldugunuz §ey budur.» (Zariyat, 14). Yani azabm1z1 
tadm ... Fitne bazan kendisinden azabm has1l oldugu §ey ic;in kullam-

' hr. «Dikkat edin onlar azabm ic;ine dii§mii§lerdir.» (Tevbe, 49). Bazan 
da tecriibe ic;in kullamllr : «Biz seni bir tecriibe ile tecriibe etmi§tik,)) 
(Taha, 40). Fitne, bela gibidir. Her ikisi de insamn bolluk ve s1kmt1 
gibi sevkedildigi §eyler ic;in kullamhr. Anc_ak s1kmt1 ve hiddet halinde 
daha c;ok kullamlmaktadir. «Biz sizi imtihan oiarak haYJ.r ve §er ile 
deneriz.» (Enbiya, 35). Burada, hem iyilik hem de kotiiliik ic;in kulla
mlmi§tlr. ~iddet ic;in kullamlan ayetlerin ornekleri ise §6yledir : «0 
ikisi nihayet diyeceklerdir ki biz fitneyiz (imtihamz) sakm kiifretme.» 
(Bakara, 102), «Iyi bil ki fitne katilden daha §iddetlidir.» (Bakara; 
191), «Fitne kalmaymca ve din de Allah i<;in oluncaya kadar onlarla 
sava§.» (Bakara, 193) ... Fitne hem Allah Teala'dan, hem de kullardan 
sad1r olan fiillerdendir. Oldiirme ve azab, bela ve musibet gibi daha 
ho§lamlmayan birc;ok fiiller, Allah'tan oldu,gu takdirde hikmet §eklinde 
tecelli eder, insandan oldugu takdirde Allah'm emrine aykm olacag1 
igin bunun z1dd1 olur.n (Rag1b, Miifredat, 371- 372) .64 

FuhU§ ( ~\ : Fuh§, fah§a ve fahi§e kelimeleri gerek fiil, 

(63) Miiddessir 18; Sebe' 46; Bakara 219, 266; En'am 50; A'riif 176, 84; Rum 8, 21; Al -i 
imran 191; Yiinus 24; Ra'd 3; Nahl 11, 44, 69; Ziimer 42; Casiye 13; Ha~r 21. 

(64) Neml 47; Tevbe 126; Ankebiit 2; Zariyat 13; Taha 40; Bakara 102, 191, 193, 217; 
Al-i imran 7; Nisa 91; Maide 71; Enfa! 25, 28, 39, 73; Tevbe 47, 48, 49; Yiinus 85: 
isra 60; Enbiya 35, 111; Haec 11, 53; Niir 63; Furkan 20; AnkebUt 10; Ahzab 14; 
Saffat 63; Ziimer 49; Kamer 49; Miimtehine 5; Te~abun 15: Mliddessir 31. 
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gerekse soz olarak ~irkinligi ~ok fazla olan §eyler i~iil kullaruhr. ((De ki 
Allah a§mhg. emretmez. Allah'a bilmediginizi mi soyliiyorsunuz?>> 
(A'rat, 28), ccFuhu§tan (a§Inhklardan), miinkerden ve zuliimden neh
yedin, ibret alasm1z diye size ogiit verir.» (Nahl, 90), ((Sizlerden her 
kim ki apa~1k bir a§mhk i§lerse ona azab1 iki kat artmnz.» (Ahzab, 
30), ceDe ki Rabbim a§Inhklann gizli ve a~1k olarum haram k1ld1.» 
(A'rat, 33), . (Rag1b, Miifredat, 373- 374) .65 

Gayb ( ~~ ) : Giine§ gozden gizlendigi zaman bu masdar 

kullaruhr... insanm bilgisinden gizlenen, duyularla goriinmeyen her 
§eye de gayb tabiri kullamlmi§tlr : <tOnlar ki gayba inamrlar ve na
mazlanm kllarlar.» (Bakara, 3), cci§te bunlar gaybm haberleridir, onu 
sana vahyediyoruz.» (Al-i imran, 44), <eBen size Allah'm hazineleri ya-
mmdad1r demiyorum, gaybi bilmem.» (En'ai:n, {50), <CGaybm anahtar-
lan O'nun katmdad1r. Bunu sadece Allah bilir.» (En'am, 59), <<Sonra 
gayb1 ve §ehadeti bilenin huzuruna dondiiriiliirsiiniiz.>> (Tevbe, 94), 
<cGoklerin ve yerin gayb1 Allah'md1r ve biitiin emir O'na doner.» (Hud, 
123), <<I§te bu gayb1n haberlerindendir, onu sana vahyediyorum.» (Yu
suf, 102), <cGoklerin ve yeryiiziiniin gayb1 Allah'md1r.n (Nahl, 77), <<De 
ki goklerde ve yerde olan gayb1 Allah'tan ba§ka hi~ kimse bilmez.» 
(Neml, 61), <cSen, ancak zikre uyan ve gayb ile Rahman'dan korkam 
uyanrsm.» (Yasin, 11), <cMuhakkak ki Rablarmdan gayb ile korkan
lar i~in magfiret ve biiyiik miikafat vardlr.» (Miilk, 13), ((Dediler · ki 
bizim bir bilgimiz yoktur. Muhakkak ki gayblan en iyi bilen Sensin 
Sen!» (Maide. 109), (Rag1b, Miifredat, 366).66 

Gazab ( ~~ ) : Kalbin intikam istegiyle co§mas1d1r. Bunun 

i~in Aleyhisselatii Vesselam Efendimiz buyurur ki : <<Gazabtan kor
kunuz ~iinkii o Ademogluna kalbinde yak1lan bir kozdiir ... » Allah ga
zabla nitelendirildigi takdirde bundan maksad, sadece intikamd1r. (Ra-
~b, Miifredat, 361) .67 

' 

(65) Bakara 169, 268; Ytlsuf 24; Nahl 90; Ntlr 21; AnkebUt 45, 28; Al-i imrAn 135; Nisa 
15, 19, 22, 25; A'rar 28, 80; tsra 32; Ntlr 19; Neml 54; Ahzab 30; Tal8k 1; ~Ora 37; 
Necm 32. 

(66) Bakara 3, 33; Al-i lmran 44, '179; Nisa 34; Maide 94, 109, 116; En'am so; 59, 73; 
A'raf 7, 188; Tevbe 94, 105, 78; Ytlnus 20; Htld 31, 49, 123; Ytlsuf 52, 81, 102; Ra'd 9: 
Nahl 77; Kehf 22, 26; Meryem 61, 78; Enbiya 49; Mii'minun 92; Neml 20, 65; Secde 6; 
Sebe' 3, 14, 53, 48; Fabr 18, 38; Yasin 11; Ziimer 46; Hucurat 18; Kar 33; Tur 41; 
Necm 35; Hadid 25; Ha§r 22; Cum'a 8; Te~abun 18; Miilk 12; Kalem 47; Cin 26; 
Tekvir 24; infitar 16. 

(€7) Nisa 93; Maide 60; Fetih 6; Miicadile 14; Miimtehine 13; Sura 16, 37; Bakara 61, 90; 
Ali imran 112; A'rat 71, 152, 154; Enfal 16; Nahl 106; Taha 81, 86; Ntlr 9. 

' 
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Gurur J.,__,AJI ) : Mal, mevki, §ehvet ve §eytfm gibi insam uya-

mkken kand1ran her §eye soylenir. fleytan ile de tefsir edil.mi§tir; giinkii 
aldaticilarm en kotiisii odur. Diinya ile de tefsir edilmi§tir giinku diin
ya aldat1r, zarar verir ve fanidir. «Ktifretmi§ olanlann §ehirlerde do
la§masl seni aldatmasm.» (Al-i imran, 196), «fleytan onlara ancak gu
rur va'd eder.» (Nisa, 120), «Dtinya hayat1 gurur metamdan ba§ka 
bir §ey degildir.» (Al-i imran, 185), «Kafirler ancak gurU:r i~indedir
ler'.» Miilk, 20), «Zalimler birbirlerine ancak gurur va'dederler.» (Fa
tir, 40), (Rag1b, Miifredat, 358- 359) .68 

·Haber ( ~~ ) : Bilgi verilmesi yonunden; bilinen §eyleri bil-

mektir. Denildi ki haber mes'elelerin derinliklerini bilmektir. <<Ve Al
lah sizin yaptlklanmzdan haberdardu.» Y{ni-yaptlklanmzm haberini 
bilendir. Denildi ki sizin i§lerinizden begendiklerini bilendir. Denildi ki 
Habir haber veren m~nasmad1r. (Rag1b, Mtifredat, 141- 142) .69 

Haec ( ~~ ) : Aslmda kasd ve ziyaret demektir. Ancak §er'i 

orfte, belirli hareketleri yerine getirmek i~in Allah evini kasdetmektir. 
En biiyiik haec, Kurban Bayrann ve arefe giinti olamdir. Umreye de 
ku~uk haec denmi§tir. (Rag1b, Miifredat, 107) .7° 

Hacet ( ~l:>JI ) : Bir §eye muhta~ olmak, bir §eyi severek· ihti-

yag hissetmektir. (Rag1b, Miifredat, 135) . 

Hadd ( ...,.)\ ) : Bir §eyin digerine kan§masm1 onlemek ama-

ciyle iki §ey arasma konulan engeldir. Evin hududu, onu digerinden 
ay1ran §eydir. Birisinin hududu denmesinin sebebi bu hadlerin o su~u 
i§leyenlere ibret, digerlerinin de onun gittigi yola gitmesine mani ol
masmdandir. Nitekim bu anlamda Allah Teala §byle buyuruyor : <<Bun
lar Allah'm hudududur, onlan a§maym. Kim Allah'm hududunu a§ar
sa i§te onlar zalimlerin ta kendileridir.» (Bakara, 229), <<Bedeviler, kti
ftir ve nifak bak1mmdan daha beterdir. Bununla beraber Allah'm pey
gamberine indirdigi l}tiktimlerin hududunu bilmeleri onlara daha da 

(68) Al-i imran 185, 1~6 ; A'raf 22 ; Hadid 14, 20; Miilk 20 ; Nisa 120; En'am 112; lsra 64; 
Ahzab 14 ; Fa.br 5, 40 ; Lokman 33. 

(69) Neml 7, 88; Kasas 29 ; Tevbe 94; Muhammed 31; Zilzil.l 4; Bakara 234, 271; Al-i 1m
ran 153, 180 ; Maide 8; En'am 18.' 73, 103 ; Tevbe 16; Hiid 1, 111, Haec 63; Niir 30, 53 ; 
Lokman 16, 29, 34 ; Sebe' 1; Fabr 14, 31 ; ~ura 27; Hucurat 13 ; Hadid 10; Miicadile 
3, 11, 13 ; Ha§r 18 ; Miina!ikiin 11 ; Tegiibiin 8; Tahrim 3; Miilk 14 ; Adiyat 11; Nisa 
35, 94, 128, 135 ; isra 17, 30, 96 ; Furkan 58, 59; Ahzab 2, 34 ; Fetih 11. 

(70) Bakara 158, 258, 189, 196, 197 ; Al-i 1mran 20, 65, 66, 97 ; Kasas 27; Tevbe 3; Haec 27. 
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uygundur.» (Tevbe, 97). Yani Allah'm indirdigi hiikumleri. Denildi ki 
Allah'm hududu dort §ekildedir. Bir klsnum art1rmak veya eksiltmek 
caiz olmaz. Bir k1Sm1m artlrmak veya eksiltmek caiz olur. Bir k1smm1 
art1rmak caiz olmaz, eksiltmek caiz olur. B.ir k1smmda artlrmak caiz 
olur, eksiltmek caiz olmaz. (Rag1b, Mufredat, 109) .71 

Hakk ( ~\ ) : Aslmda mutabakat ve muvafakattlr. Birka~ §e

kilde kullamhr : 
a) Hikmetin gerekli k1ldlg1 bir sebeple bir §eyi icad edene hakk 

denir. Bu sebeple Allah Teala. i~in Hak denilmi§tir : c<Sonra onlar ger
~ek (Hak) Mevlalarma dondurtilurler.» (En' am, 67), ui§te hakiki Rab
bimiz Allah budur. Haktan sonra delaletten ba§ka ne vardlr?n (Yu
nus, 32). 

b) Hikmet geregi icad edilmi§ ol~n §eye hakk denir. Bunun i~in 
Allah Teala'nm butun fiilleri haktlr denilir. «Gtine§i l§lk, aYl nur ya
pan, y1llarm say1sm1 ve hesab1 bilmeniz i~in aya konak yerleri duzen
leyen O'dur Allah bunlan ancak hakka gore yaratm1§t1r.» (Yunus, 5), 
«Onlar, sana azab hak m1d1r diye sorarlar. De ki; evet Rabbim· hakln 
i~in ger~ektir.» (Yunus, 50), «Kendilerine kitap verdiklerimiz onu oz 
(!Ocuklanm tanid1klan gibi tamrlar. Oyle iken i~lerinden· bir kismi bilir 
olduklan halde hakln gizlerler.» (Bakara, 146), «Hak Rabbindendir. 
Oyleyse asla §Uphecilerden olmaym.» (Bakara, 147), «§tiphesiz bu Rab-
binden bir hakttr.» (Bakara, 149). · 

c) §eyin kendisinin uzerinde bulundugu §eye mutab1k olduguna 
inanmaktlr. Falancanm dirili§, sevap, ceza, cennet ve cehennem inanci 
haktlr dedigimiz gibi. Nitekim Allah Teala §Oyle buyuruyor : uinsanlar 
bir tek ummetti, Allah mujdeleyici ve korkutucu peygamberler gon
derdi ve onlarla birlikte insanlarm ihtilata du§ttikleri §eylerde arala
rmda hukum vermeleri i~in hak kitaplar gonderdi. i§te Allah kendi 
izniyle, iman edenleri uzerinde ihtilafa dti§ttikleri hakka ula§tlrdl.>> 
(Bakara, 213). 

d) Gerektigi §ekilde, gerektigi yerde ve gerektigi vakitte yap1lan 
i§ ve soylenilen sozdur. Sen bu davram§mda hakliSm, bu sozunde hak
llsm dedigimiz gibi. Nitekim Allah . Teala §Oyle buyuruyor : «Boylece 
fas1k olanlarm iman etmiyeceklerine dair Rabbinin soyledigi soz ger-

. ~ekle§ti.>> (Yunus, 30), «Eger biz isteseydik herkesi elbette hidayete 
erdirirdik. Fakat cehennemin tamamm1 cinn ve insanlarla dolduraca.: 
g1m diye, Benden hak soz sad1r olmU§tUr.>> (Tevbe, 13), «§~yet hak 

(71) Bakara 187, 229, 230; Nisa 13, 14 ; Tevbe 97, 112; Miicadile 4, 22, 5, 20; Talak 1; 
Ahzab 19 . ., 
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onlarm heveslerine uysayd1, gokler yerler ve onlarda bulunanlar mu
hakkak ki bozulup giderdb (Mu'minun, 71), (Rag1b, Mufredat, 125) .72 

Hakikat ( ~~ ) : Bazan varhg1 ve degi§mezligi sabit olan §ey 

i<;in kullamhr. Resulullah (s.a.) 'm Harise'ye, «Her hakkm bir hakikat1 
vard1r. Senin imammn hakikati nedir?n diye sordugu gibi. Yani senin 
iddia ettiginin hak oldugunu bildiren §ey nedir? Fala:rlca hakikatm1 ko
ruyor derken de korunmas1 gereken §eyi koruyor denmek istenir. Ba
zan da i'tikad i<;in kullamhr. Bazan da amel ve soz i<;in kullamhr. De
nilir ki falancamn davram§mm hakikati vard1r. Yani murai degildir. 
Falancamn sozu hakikatt1r yani fazlas1 ve eksigi yoktur. Denilir ki 
dunya bo§tUr, ahiret haktu:. Yani birisi ge<;ici, digeri bakidir. Fakih
lerin ve Kelamc1lann orftinde ise hakikat lugatta konuldugu asli an
lamda kullamlan lafizd1r. (Rag1b, Mufredat, 126). 

Helal ( J').b.ll ) : <;ozme anlamma gelen halle ( J:.. ) den tu-

retilmi§tir. Duguinu <;ozmekten istiaredir : «Allah'm size nzk olarak 
verdigi §eylerden helal ve temiz olarak yeyin.» .(Nahl, 11). «Diliniz ya
lana ah§ffil§ oldugu i<;in her §eye, §U helal, bu haramdir demeyin.» 
. (Nahl, 116), «Ey Peygamber, Biz mlhirlerini verdigin e§lerini, Allah'm 
sana cariye diye verdigi cariyelerini, seninle beraber hicret eden am
camn k1zlanm, halalatmm k1zlanm ... Senin i<;in helal k1ld1k.» (Ah
zab, 50), (Rag1b;' Miifredat, 128) .73 

Hamd ( ~~ ) : Allah Teala i<;in hamd, O'na faziletlerle dolu 

ovgudur. Hamd, medihten daha ozel, §tikurden daha geneldir. <;unku 
medh insanda kendi istegiyle olan §eyler i<;in soylenilir, bazan da bag-

(72) Bakara, 26, 42, 61, 71, 91, 109, 119, 121, 144, 146, 147, 149, 176, 213, 252, 282; Al-i 1m-
rim, 3, 21. 56, 60, 62, 71, 102. 108, 112, 154, 181; Nisa, 105, 155, 170, 171; Maide, 27, 
48, 77, 83, 84, 166; En'am, 5, 30, 57, 62, 66, 73, 91, 93, 114, 151; A'raf, 8, 33, 43, 53. 
89, 105, 118, 146, 159, 169, 181; Enfal, 5, 6, 7, 8, 32; Tevbe, 29, 33, 48; Yiinus, 5, 23, 
30, 32, 35, 36, 53, 55, 76, 77, 82, 94, 108; Hiid, 17, 45, 79, 120; Yiisuf, 51; Ra'ci, 1, 
14, 17, 19; Ibrahim, 19, 22; Hicr, 8, 55, 64, 85; Nahl, 3, 102; !sra, 33, 81, 105; Kehf. 
13, 21, 29, 44, 56; Meryem, 34; Taha; 114; Enbiya, 18, 24, 55, 97, 112; Haec, 6, 40, 
54, 62, 74, 78; Mii'miniin, 41, 62, 70, 71, 90, 116; Niir, 25, 49; Fiirkan, 26, 33, 68; 
Neml, 79; Kasas, 3, 13, 39, 48, 53, 75; Ankebiit, 44, 68; Rum, 8- 60; Lokman, 30, 33; 
Secde, 3; Ah~ab, 4, 53; Sebe', 6, 23, 26, 43, 48, 49; Fabr, 5, 24, 31; Saffat, 37; 
Sad, 22, 26, 64, 84; Ziimer, 2, 5, 41, 67, 69, 75; Gat'ir, 5, 20, 25, 55, 75, 17, 78; Fus
silet, 15, 53; ~iira, 17,/ 18, 24, 42; Zuhriif, 29, 30, 78, 86; Duhan, 39; Casiye, 6, 23. 

·29, 32; Ahkaf, 3, 7, 17, 20, 30, 34; Muhammed, 2, 3; Feth, 27, 28; Kaf, 5, 19, 42; 
Zariyat, 19, 23; Necm, 28; Vak1a, 95; Hadid, 16, 27; Miimtehine, 1; Saff, 9; Telta
biin, 3; Hakka, 51; Mearic, 24; Nebe', 39; Asr, 3 siirelerinde yer ahr. 

(73) Nahl 114, 116; Bakara 168, 230, 228, 229, 275; · MB.ide 87, 88; Enfal 69; Yiinus 59; 
Nisa 19; Hiid 39; Taha 81, 86; Ahzab 52; Ziimer 40; ibrahim 28. 
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lantih olarak medh sozkonusudur. Qiinkii insan, boyunun ozelligi, yii
ziiniin guzelligi ile ovUlebilecegi gibi comertligi ve bilgisi ile d~ oviiliir. 
Hamd ise ikinci ic;in olur birinci ic;in degil. ~ukur ancak bir nimete 
mukabil olarak soylenir. Dolayisiyla her §likur hamddir, fakat her 
medh hamd §iikur degildir : «0, Hamid'dir, Mecid'dir.». Ovlilendir de
nilebilecegi gibi, ovendir de olabilir. (Rag1b, .Miifredat, 131) Y· 

Hanif ( u;.:..JI ) : Sap1kllktan dogru yola meyl etmektir : <<J\1-

lah'a hanif olarak ibadet edin ... », «Hanif ve muslim olarak ... », «Al
lah'a dogru yonelerek yalan sozden sakmm ... » Araplar; hacceden veya 
siinnet olan herkese hanif adm1 verirlerdi. Bununla o ki§inin Hz. lb
rahim'in dininden olduguna . dikkatleri c;ekerlerdi. (Ra~1b, Mufredat, 
133) .75 

Haram ( r-1.,....-.JI ) : Yasaklanan §eydir. Bu yasaklama; ya ilahi 

bir bagllllkla olur veya zorla engelleme, veya akll, §eriat, emri dinle
nen birisi tarafmdan konulan yasaklar ile olur. Allah Teala'mn §U 
kavli emre itaat, boyun egme §eklinde bir yasaklamad1r. «Ve onun iize
rine emzirmeyi haram klld1k.» (Kasas, 13), «Helak ettigiiniz bir kasa
baya da haram oldu.» (Enbiya, 95), «Onlara bu, k1rk Yil yasaklanrm§
tl.» (Maide, 46). 

Zorla engel olma §eklindeki yasak ornegi de §U ayet-i celiledir : 
(fMuhakkak ~i kim Allah'a §irk ko§arsa Allah ona cenneti haram kl
lar:,, ... (Maide, 73), «Muhakkak ki Allah onlan ·kafirlere haram kllrm§
ttr:,, (A'rat, 50). 

: $¢r~an yasaklanan haramm ornegi; yemek mukabili veya farklihk
ia yemegi satmaktlr. «Eger onlar size esirler olarak gelirlerse fidyele
§irsiniz. Bu onlar1 c;1karmamzm haram klhnm1§ olmasmciandlr.» (Ba
kara, 85), Bu haram kllmanlar, onlann §eriatlarma goreydi. «De ki 
bana vahyolunan §eylerde, hie; bir yiyenin yediginin haram kllmdigmi 
bulanuyorum.,, (En' am, 145). Yahudilere de t1rnakh her §eyi haram · 
k1lmi§tL .. (Rag1b, Miifredat, 114- 115) .76 

(74) Fatiha 2; Bakara 30; En'am 1, 45; A'rAf 43; Yunus 10; Ibrahim 39; H1cr 98; Nahl 
75; tsra 111; Kehf 1; TaM 130; Mii'minun 28; Neml 15, 59, 93; Kasas 70; Anke
but 63; Rum 18; Lokman 25; Secde 19; Sebe' 1; Fabr 1, 34; Saffat 182; Ziimer 29. 
74, 75; <1afir 7. 55, 65; Sura 5; Casiye 36; Kat 39; Ttir 48; Te~abiin 1; Nasr 3~ 
Nisa 131. 

. (75) Bakara 135; Al-i imran 67, 95; Nisa 125; En'am 79, 161; Yunus 105; Nahl 120, 123: 
Rtim 30; Haec 31; Beyyine 5. 

(76) Bakara 114, 149, 150, 191, 194, 196, 198, 217, 173, 275; Maide 2, 97, 72; Enfal 34; Tev
be 7, 19, 28, 29, 37; Nahl 115, 116 ; isrA 1, 33; EnbiyA 95 ; Haec 25; Fetih 25, 27; 
Ytinus 59; Al-i imrAn 93; En'am 119, 143, 144, 159, 151; A'rAf ~2. 33; Furkan 68. 
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Harb ( y ..r-JI ) : Bilinen sava§tlr, sava§ta soygundur. Sonra e§

yaya da harb ad1 verilir. (Rag1b, Mufredat, 113)'.77 

Hased ( ~~ ) : Nimetin, onu elde etmi§ olan ki§iden kaybol

masml istemektir. Bazan istekle beraber yok etme gayreti de olur. Ha
dis-i ~erif'te. buyurulmu§tur : «Mu'min g1pta eder, munaf1k based 
eder.» Allah Teala buyuruyor ki : <<Kendiliklerinden sana based eden ... » 
(Bakara, 109), «Ve kiskandJ.gi zaman klskanamn §errinden ... » (Felak, 
5), (Rag1b, Mufredat, 118) .78 

Hasm ( r-a=iJI ) : Tarti§rrta demektir. «Halbuki o dti§manlarm en 

yamamd1r.)) (Bakara, 204), (Rag1b, Mufredat, 149) .79 

) : Ebu Ubeyde der ki bu, tenzih ve istisna ed~t1-

d1r. «Dedi ki Yusuf'tan kam almak istediginiz zaman ne haldeydiniz? 
Onlar dediler ki : Ha§a Allah ic;:in biz onun bir kottilugunu gormedik.>; 
(Yusuf, 51), (Rag1b, Mufredat, 136). 

Ha§yet ( ~~ ) : Ta:zimin kan§t1g1 korkudur. <;ogunlukla kor· 

kulan §eyi bilmekten dogar. Bunun ic;:in ha§yet bilginlere tahsis edil
mi§tir. «Allah'tan ancak bilgin kullan korkar .. . >>, ((Onlardan korkma
ym, Benden korkun.>> (Fat1r, 28), «insanlardan Allah'tan korkar gibi 
korkarlar veya daha fazla bir ~orkuyla.>> (Nisa, 77) ~·· «Onlar ki Allah'in 
risaletlerini teblig. ederler ve Allah'tan ba§ka hie; kimseden korkmaz
lar.p (Rag1b, Mufredat, 149) .80 

Hata ( ·i.La.:;.J1 ) : Bir yonden do:rimektir. Bu da birkac;: ~e§it olur. 

a) iradenin guzel gormedigi §eyi istemek ve yapmak. Bu, insa
mn sorumluluk duydugu tam hatad1r : «Muhakkak ki onlan oldurmek 
buyuk bir giinabtu (batadJ.r) .>> (isra, 31), «Dediler ki Allah'a yemin ede
riz, Allah gerc;:ekten seni bizden ustun kilffil§tlr. Dogrusu biz su~lu 
(batab) idik.>> (Yusuf, 91) . . 

b) Yapllmas1 ho§ gortilen bir §eyi istemek, fakat istegin dl§mda 
bir §eyin meydana gelmesi. Bu, iradede isabet, fiilde hatad1r. Hz. Pey
gamberin : «Ummetimin uzerinden bata ve unutnia kalkml§tlr (kal-

' 
(77) Tevbe 107; Maide 33, 64 ; Bakara 279; Enfal 57 ; Muhammed 4. 
(78) Felak 5; Nisa 54 ; Bakal!'a 109. 
(79) Al-i imran 44 ; $uarii 96; Neml 45 ; Sad 69, 21, 22; Yasin 49, 77; Haec i9; Zuhruf 

18, 58 ; Nahl 4; Nisa 105 ; Bakara 204. 
(80) Bakara 74; Nisa 25, 77; tsra 31 , 100; Mii'minun 57 ; Ha~r 21 ; Enbiya 28 ; Yasin ll: 

Kiif 33; Beyyine ' 8; TaM 94 ; Kehf 80; M~Hde 44, 52 ; Tevbe 24, 13. 
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dmlmi§tir) n kavli ile «Kim i~tihad eder ve hata ederse ona bir mUka
fat vardlr.» kavlinde kasdettigi mana budur. Keza Allah Teala'run §U 
ayet-i kerime'de buyurdugu hata da bu tiirdendir : «Bir mii'minin di
ger mii'mini hata dl§mda oldiirmesi olmaz.», «Bir mii'mini yanh§
hkla oldiirmesi bir mii'min koleyi azad etmesi ve oldiirUlenin ailesi 
bagi§lamadik~a ona teslim edilmi§ bir diyet odemesi gerekir.» (Ni
sa, 92). 

c) Yap1lmas1 ho§ gorUlen §eyi kasdetmek, fakat bunun tersinin 
meydana gelmesi. Bu, iradede hata, fiilde isabettir. 0 kimse maksa
dmdan dolay1 yerilir, i§ledigi fiilden dolaYI da oviilmez. 

Ozet olarak bir kimse bir §eyi ister fakat istediginin di§mda bir 
/ . 

§ey yaparsa hata etti denir. Istediginin ayms1 ger~ekle§irse isabet etti 
denir. (Rag1b, Miifredat, 151 - 152) .81 

Hatie ( ~~ ) ile Seyyie ( ~~ ) birbirine yakm laflzlar

dir. Lakin ~ogunlukla hatie tabiri; kendiliginden kasdedilmeyen fakat 
maksadm fiilin dogu§una sebep t~§kil ettigi haller i~in kullamhr. Me
sela bir ki§i bir av hayvamna okunu atar, bir insana isabet .ettirirse 
durum b9yledir. Nitekim Allah Teala §6yle buyurur : «Kotiiliik yap1p 
ta giinah1 (hatie) kendisini ku§atan kimseler i§te onlar cehennemlik
lerdir.» (Bakara, 81), «Kalbinizden kasdederek yapt1klanmzm di§mda 
batalanmzda size bir vebal yoktur.» (Nisa, 112), «Kim bir hata veya . 
giinah i§lerse sonra onu bir su~suzun iistiine · atarsa, §iiphesiz iftira 
etmi§ ve apa~1k bir giinah yiiklenmi§ plur~>> (Nisa, 112), «Giinahlann- · 

· dan (Hatie) dolay1 bunlar suda boguldular.» (Lut, 25), <<0 kiifreden
ler inananlar:a derler ki, bizim yolumuza uyun da sizin giinahlamnz1 
biz ta§Iyahm. Halbuki . onlarm giinahlanndan hi~ birini yiiklenecek 
degillerdir.» (Ankebut, 12), «Ve k1yamet gii~u giinahlanm ba~§lama
smi umdugum odur.» (~uara, 82), «Kapismdan secde ederek girin, af
fet deyin, hatalanmz1 orter.» (Bakara, 58), «Onu ancak giinahkarlar 
yer.» (Hakka, 37), (Rag1b, Miifredat, 151 -: 152) .82 

Havari ( .s.;l_,:o-11 ) : Hz. isa (nm yardlmcilandir.) Denildi ki ha

variler kassar idiler. Ve yine denildi ki onlar avc1 idiler. Baz1 bilginler 
dediler ki bu ki§ilere havari denmesinin sebebi; onlarm fnsanlann ruh
Ianm din ve ilim ogreterek annd1rmalanndan dolaJldir ... Avc1 olma
lan, insanlarm ruhlanm kararsizliktan kurtararak hakka dondurme
lerindendir. Nitekim Allah'm Resulu (s.a.) buyurdu ki : «Zubeyir be-

(81) Nisa 92, 112; Bakara 286; isra 31. 
(82) Hakka 9: Talak 16: Nisa 112; Bakara 81; ~uara 82; NOh 25; A'riif 161; Ankebut 12. 
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nim halamm ogludur ve havarimdir.» Ve yine buyurdu ki : ccHer pey
gamberin havarisi vard1r, benim havarim de Ziibeyr'dir.» Bununla ha-

. varilerin yard1mma telmih etmek istemi§tir. Nitekim Allah Teala bu
yurur ki : ccisa onlarm inkarlanm sezince Allah ugrunda yardimcila
rm kimlerdir? dedi. Havariler : Allah'm yardimcilan biziz, Allah'a iman 
ettik. Sen de §ahid ol ki biz muhakkak teslim olanlanz, dediler.» (Al-i . 
imran, 52), (Rag1b, Miifredat, 135) .83 

....., Hayat ( ;~1 ) : Birka<; §ekilde kullamhr: 
~ 

a) Bitki ve .canhda mevcud olan geli§me giiciine hayat denir. 
Bunun i<;in canh bitki tabiri· kullamhr : ccBilin ki Allah oliimiinden 
sonra yeryiiziinii canlandmyor.» (Hadid, 17), ((Ve onunla Oliileri di
rilttik.» (Kaf, 11), ((Ve biitiin canhlan sudan yarattik.» (Enbiya, 30). 

b) Duyusal giice denilir. Bunun i<;in canl1 olarak isimlendiril
mi§tir : ((Dirilerle oliiler de bir degildir.» (Fat1r, 22), ccOliilere de diri-
lere de.» (Miirselat, 126). · 

c) ' Dii§iinen, 'aktif giice verilen isimdir : ccOlii iken dirilttigimiz 
ve insanlar arasmda yiiriiyebilecegi nur verdigimiz kimse karanhkta 
kahp ondan <;Ikmayan kimse gibi mi hi~?» (En' am, 122), ((Allah yo
lunda oldiiriilenleri sakm olii sanmaym. Bilakis onlar Rableri ·katmda . 
diridirler.» (Al-i imran, 169). 

d) Kederin ortadan kalkmasmdan ibarettir. Nitekim bu anlam
da §air~§oyle demi§tir : <<Oliip de rahatlayan; olii degildir, as11 olii, 
canhlann Oliisiidiir.» BU. anlamda Allah Teala da §oyle buyurur : ((Al
lah yolunda . oldiiriilenleri sakm olii sanmaym. Bilakis onlar Rableri 
katmda diridirler.» (Al-i i:tman, 169). 

e) Uhrevi ve ebedi hayat. Bu hayata akll ve ilimden ibaret olan 
bir ya§ama ile ula§Ihr : ((Ey iman edenler sizi hayat verici §eylere <;a
glrdigl zaman Allah' a ve Resuliine icabet edin.» (Enfal, 24), c<Ke§ki bu 

. hayatim i<;in onceden bir §ey yapsayd1m.» (Naziat, 38). 
f) · Allah'm tavsif edildigi hayat. Allah i~in 0 diridir (haydir} de

nildigi zaman bunun manas1, olmesi sahih olmaz demektir. Hayat Sl

fati yalmz Allah'a mahsustur. Diinya ve ahiret itibariyle hayat; diin
ya hayat1 ve ahiret hayat1 olmak iizere iki klSimdu. Nitekim bu ma
nada Allah Teala §Oyle buyurur : ((i§te onlar ahirete kar§1 diinya ha
yatml satm alml§ olanlard1r.» (Bakara, 86), ((Onlar ise diinya haya
tiyle sevinirler, halbuki diinya hayat1 ahiretin yanmda sadece bir ge
<;imlikten ibarettir.»' (Ra'd, 26), <<Onlar ki bize kavu§mayt ummazlar, 
diinya hayatmdan ho§nut olarak ·ona baglamrlar.» (Yunus, 7), ((An-

(83) Al-i fmran 52; Maide 111, 112; Saff 14. 
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dolsun ki onlan insanlardan §irk ko§anlardan daha c;ok hayata du§kiin 
bulacaksm.>> (Bakara, 96), «Hani ibnihim, Rabbim oluleri nasll dirilt· 
tigini bana gaster deyince ... ll (Bakara, 260) ayetinde Hz. ibrahim dun
yevi musibetlerden uzak, u):uevi hayatl gostermesini istiyordu : <CKI
sasta sizin ic;in hayat vard1r ey ak1l sahipleri! >> (Bakara, 179). Yani 
k1sas ile oldurmek isteyen ki§i suc;tan ka<;m1r ve insamn hayat sur
mesine sebep olur. «Her kim bir kimseyi veya yeryuzunde bozguncu
luga kar§Ihk olmadan bir can1Iy1 oldururse butun insanlan oldurmu§ 
gibi olur. Kim de onu diri b~raklrsa sanki butun insanlan diriltmi~ 
gibidir.ll (Maide, 32), «Hani ibrahim benim Rabbim olduren ve diril· 
tendir deyince o, ben de diriltir ve oldururum.)) demi§ti. (Bakara, 250), 
(Rag1b, Mufredat, 138- 139) .84 

Hay1r ( ~~ ) : Herkesin ragbet ettigi §eydir. Sozgelimi, ak1I, 

adalet, fazilet ve faydah §ey gibi. Bunun z1dd1 ise §erdir. Denildi ki; 
hay1r iki <;e§ittir : Birisi mutlak haytrd1r ki bu, her halUkarda ve her
kes tarafmdan ragbet goren §eydir. Nitekim Hz. Peygamberin cenneti 
nitelendirdigi s1fatta kulland1g1 haytr bu anlamdad1r. S1mrl1 hay1r veya 
s1mrh §er. Bu, birisi ic;in hay1r olamn ba§kasi ic;in §er olmas1 gibidir. 
Nitekim Zeyd i<;in hay1rli olan §ey Amr i<;in §er olabilir. Bunun i<;in 
Allah Teala her iki durumu birlikte nitelendirerek buyurmu§tur ki: 
<<Sizden birinize olum geldigi zaman eger bir hayir (mal) b1rakacaksa 
anaya, babaya, yakm akrabaya ma'ruf §ekilde vasiyette bulunmak tak
va sahipleri uzerine bir haktlr.H (Ba~ara, 180) . Bir ba§ka yerde ise 

§oyle buyurur : «Hayularda yan§m ... >> ~ Bakara, 148) . Onlar ic;in hay1r 

tabiri kullamlmaz ancak c;ok olunca ve guzel yerde bulununca hay1r 
tabiri kullamllr. (Rag1b, Mufredat, 160) .85 

(84) Bakara 85, 86, 96, 179, 204, 212. 154; Al-i imran 14, 117, 185, 169 ; Nisa 74, 94. 
109; En'am 32, 70, 130; A'raf 32, 51, 152; Tevbe 38, 55; Yunus 7, 23, 24, 64, 88, 98 ; 
Hud 15; Ra'd 26, 34; ibrahim 3, 27 ; Nahl 97, 107, 21; lsra 75 ; Kehf 28, 45, 46, 104; 
Taha 72, 97, 131; Mi.i'minun 33; Nur 23 ; Furkan 3; Kasas 60, 61 , 79; Ankebiit 25, 64; 
Rum 7; Lokman 33 ; Ahzab 28 ; Fabr 5, 22; Zi.imer 26 ; Gafir 39, 51 ; Fussilet 16, 31: 
$lira 36; Zuhruf 32, 35 ; Casiye 35; Muhammed 36 ; Necm 29; Hadid 20; Mi.ilk 2; 
Naziat 38: A'la 16: Mi.irselat 26. 

(85) Bakara 54, 61, 103, 105, 106, 110, 197, 215, 216, 220, 221 , 263 , 271, 272, 273, 280, 158, 
180, 184, 269, 148 ; Al-i imran 15, 26, 30, 54, 104, 115, 150, 157, 178, 198, 180, 114.: Ni
sa 25, 59, 77, 114, 128, 127, 19, 46, 149, 170, 171 ; Maide 114, 48; En'am 17, 32, 57, 
158 ; A'rar 12, 26, 85, 87, 89, 155, 169, 188; Enfa1 19, 30, 22, 70; Tevbe 3, 41. 61, 109, 
74, 88; Yunus 11, 58, 107, 109; Hud 84, 86, 31 ; Yusuf 39, 57, 59, 64, 80, 109; Nah1 30. 
76, 95, 126: lsra 11, 35; Kehf 44, 46, 95, 36, 40, 81 ; Meryem 73, 76 ; Taha 73, 131; 
Enbiya 39, 89, 73, 90; Haec 11, 30, 36, 58, 77: Mi.i'minun 29, 72, 109, 118, 56, 61; Nur 
11, 27, 60, 12, 22; Furkan 15, 24, 10; Neml 36, 59, 89; ~asas 24, 26, 60, 80, 84, 68: 
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H1fz ( ..l.a..UJI ) : Bazan anlaYJ.§In sebeb oldugu §ekilde sabit olan 

ruh haline denir. Bazan da nefiste·korumak i«;in kullamhr. Bunun z1dd1 
unutmaktrr. Bazan da bu koruma giictinii kullanmak i«;in soylenir. 
Aynca ara§tlrma, tefakkud ve gozetmeye ·de bu kelime kullamlrr. Al
lah Teala buyuruyor ki : ((Muhakkak ki anu biz indirdik .onu k«>ruyan · 
da biziz.» (Hicr, 9), ((Yarm onu bizimle beraber gonder de gezsin, ay
nasm §iiphesiz anu koruruz.» (Yusuf, 13), ((Namazlan ve orta namaz1 
muhifaza edin.» (Bakara, 238), ((Onlar ki mahrem yerlerini korurlar.J) 
(Mii'minftn, 5), ((iyi kadmlar, itaatlerine ve Allah'm kendilerini koru
masma kar§Ihk kendileri d~ gizliligi koruyanlardtr.» (Nisa, 34). Bura
da, iffet sozkonusudur. «Kim de yiiz «;evirirse, biz seni onlara bek~i gon
dermedik.» (Nisa, 80), «Biz onlarm dediklerini «;ok iyi biliriz. Sen <m
larm iizerinde bir zorba degilsin.» (Kat, 45), «Hem biz, seni anlarm 
ba§ma bir bek~i yapmadlk.» (En'am, 107), «Allah, koruyuculann en 
hayirhs1d1r.» (Yusuf, 64), (Rag1b, Miifredat, 124) .86 

Hicab ( yl~:o .. JI ) : Ula§maya engel olan §eydir. «Ve onlann ara-

smda bir engel vard1r.» (A'raf, 46). Bu hicab, gozii engelleyen §ey de
gil, cennet ehlinin lezzetini cehennem ehline, cehennem ehlinin eziye
tini de cermet ehline ula§tlrmayi engelleyen §eydir. Nitekim Hadid su
l;esinde §oyle buyurulur : «Nihayet onlann arasma i«;inde rahmet dl
§mda azab alan bir sur «;ekilir.» (Hadid, 13), (Rag1b, Miifredat, 108) Y 

Hidayet ( ~I_.,.JI ) : Nazik«;e rehberlik etmektir. Hediyye de bu 

kok£endir. Yabani hayvanlarm oniinde giden klavuzlara da hadi ismi 
verilir. Klavuzluk ve rehberlik anlamma hidayet, yerme anlamma da 
hediyye kullamhr. .. Allah'm insanagluna hidayeti dort §ekildedir : 

I - Biitiin insan cinsine §amil alan hidayettir ki bu; akil, zeka 
,\ve zaruri bilgiler gibi her miikellefte bulunur. Biittin insanlarda ka
. biliyyet nisbetinde yaygm olan · hallerdir : «Dedi ki bizim :Rabbimiz 
O'dur ki her §eye yaratlh§Inl vermi§ sonra dogru yolu gostermi§tir.)) 
(Taha, 5o). 

Ankebut 19; Rum 38; Ahzab 19, 25, 36; Sebe' 39 ; SAff!t 62; Rahman 70; Fatxr 32; 
ZilzAl 7; .Sad 32, 76, 47, 48: Fussilet 40, 49; Sura 36, 32, 52, 58; Duhan 37; Kaf 25: 
Kamer 43; Miicadile 12; Saff 11; Cum'a 9, 11 ;· Kalem .12; Mearic 21, 41; Miizzem
mil 20; A'la 17; DuhA 4; Kadr 3; Beyyine 7; Adiyat : Ahkaf 11; Muhammed 21: 
Hucurat 5, 11; Te~abiin 16; Tahrim 5; Kalem 32. 

(86) Nisa 3t'. 34, 80 ; Yusuf 65, 63, 12, · 63, 81 ; Nur 30, 31 ; Bakara 238; Mearic 34, 29; 
Sa{fat 7; Fussilet 12; Ahz!b 35 ; Tevbe 112 ; Hicr 9; Mii'minfin 5; Enbiya 82; 1nfi
tar 10 ; Mutaffiftn 33; En'am 107; Sfira 48. 
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II - Hidayet peygamberlerin diliyle ve kitapiar indirilerek insan
lann ~agmlrm§ olduklan §eydir. Allah Teala'mn §U kavliyle kosdolu-

• nan budur : «Onlan bizim emrimizle dogru yola gotiiren imamlar kll-
dlk.» (Enbiya, 73). 

III - Hidayete eren ki§ilere mahsus olan ilahi tevfiktir. ccHida
yete ermi§ olanlann da Allah hidayetlerini art1rd1 ve onlara takvala
nm verdi.» (Muhammed, 13), «Kim de Allah'a inamrsa Allah onu dog
ru yola iletir.» (Tegabtin, 11). 

IV - Ahirette hidayet; cennete gotiirillmektir. §u ayetlerde bu 
anlam kasdedilmi§tir : «Onlan hidayete erdirir ve durumlanm islah 
eder.» (Muhammed, 5), Ve dediler ki : «Hamd 0 Allah'a ki bize bunu 
gosterdi.» (A'rat, 43). 

Bu hidayetlerin dordii de bir diziftir. Birinci hidayete ermeyene 
ikincisine ula§mak miimkiin olmaz. Hatta teklif bile sahih degildir, 
ii~iinciiyii ve dordiinciiyii elde edemez. Dotdiinciiyii elde eden ise ilk 

-ii~iinii elde etmi§ olur. U~tinciiyii elde eden ilk ikisini elde etmi§ olur. 
Sonra durum bunun tersinedir, bazan birincisi elde edilir de ikincisi 
ii~iinciisii elde edilmez. insan hi~ bir kimseyi dogru yola gotiirme gii
ciine sahip degildir. Ancak dua ve tamtma yolu ile dogru yola gotii
rebilir. Yoksa diger hidayetleri ger~ekle§tiremez. . . (Rag1b, Miifredat, 
538- 540) .88 

Hikmet ( ~~ ) : ilim ve ak1l ile ger~egi yakalamaktlr. Allah'

m 'mkmeti, e§yay1 bilme, amacma uyglin §ekilde giizelce yaratmaktlr. 
insan da hikmet vasf1 ile nitelendirilmi§tir. «Andolsun biz Allah'a §iik
ret diye, Lokman'a hikmeti verdik.» (Lokman, 12) ... Allah Teala hak
kmda hakim dendigi zaman, bunun anlarm ba§kalannm bu nitelikte 
nitelendirildiklerinden farkl1du. Nitekim Allah Teala §oyle buyuruyor: 
«Allah hiikmedenlerin en iyi hiikmedeni degil mi?» (Tin, 8). -Kur'an-1 
Kerim, hakim s1fat1 verilince bununla Kur'an'm hikmeti ihtiva ettigi 
kasdedilir : «Elif, Lam, Ra.: Bunlar hikmet dolu kitabm ayetleridir.>> 
(Y'llnus, 5), «Gayeye eri§en hikmet de geldi. Fakat uyanlar fayda ver
medi.» (Kamer, 104). Denildi ki hakimin manas1 muhkem demektir. 
Nitekim Allah Teala §Oyle buyuruyor : «Elif-, Lam Ra. Bu kitab ayet
leri kesinle§tirilmi§ sonra da Hakim ve Habir olan Allah tarafmdan 
uzun uzadiya a~Iklanrm§tlr.» (Hud, 1). Her iki mana da sahihtir. Ciin
kii o, hem muhkem, hem de hiikiim ifade eder. Hiikiim, hikinetten 

' 
(lr1) A'rAf 46; Ahzab 53; Sad 32 ; Fussilet 5; SUI'a 51; lsra 45; Meryem 17. 
(88) _ Bakara 143, 213; En'am 99; A'rM 30, 159, 181; Ra'd 31; Nahl 36; Taha 50; 79, 1~; 

A'la 3; DuhA 7; Enbiya 73; Secde 24; 
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daha geneldir. Her hikmet hukumdur, ama her hukum hikmet degil
dir. QO.nku hukum, bir §eyin uzerinde hukmetmek §oyledir veya boyle 
degildir demektir. Allah'm ResulU buyurmu§tur ki : «Muhakkak ki 
baz1 §iirde hikmet vardlf.l> Yani dogru kaziyye (onerme) varrur. «Daha 
ku~uk iken ona hikmet verdi.>> (Meryem, 12). Yine Allah'm Resulu 
buyurur ki : «Susmak hikmettir, bunu yapan ise azrur.», «Rabbimiz 
onlarm arasmdan senin ayetlerini onlara okuyacak kitab1, hikmeti og
retecek ve onlan teskin edecek bir peygamber gonder.» (Bakara, 123) , 
«Evinizde okunan Allah'm ayetlerini ve hikmeti hat1rlaym.» (Ahzab,, 
35), (Rag1b, Miifredat, 120) .89 

Hilatet ( u~l ) : Ba§kasmm yerine ge~mektir. Bu, ya yerine 

ge~ilenin ortadan kaybolmaSl sebebiyle olur veya aciz kalmas1 veya 
halife k1lmamn §ereflendirilmesi i~in olur. <<O'dur sizi yeryuzunde ha
lifeler k1lan.» (En'am, 165), <<0, sizi yeryuzunde halifeler k1lm1§tlr.» 
(Fatlr, 39), <<Rabbim, sizden ba§ka bir kims.eyi oraya halife k1lar. n 
(Hud, 57) , «Ey Davud biz seni· yeryuzunde halife k1Id1k.» (Sad, 26) , 
(Rag1b, Mufrectat, 155- 156) .90 

Hilm ( ~~ ) : Ger~ekte hilm, ak1l degildir. Ancak ak1l ile tef

sir edilmi§tir. QO.nkii aklm gereklerindendir : <<Dogrusu ibrahim ~ok 
i~li, yumu§ak huylu (Halim) ve kendisini Allah'a vermi§ bir kimse 
idi.» (Hud, 75), <<Biz de O'na hilm sahibi bir ogul mujdeledik.>> (Saf
fat, 101), <<Qocuklanmz erginlik (hiilm) ~agma vard1klarmda ... >> (Nur, 
59) . Yani billug ~ag1 demektir. Billug ~agma hillm denmesinin sebe
bi; sahibinin bu donemde hilm vasfma sahib olmasmdandtr. (Rag1b, 
Mufredat, 129) .9 1 

Hisab ( yl...:oJI ) : Say1y1 kullanmaktlr. Nitekim Allah Teala 

§oyle buyurur : <<Gi.ine§i I§lk, ay1 nur yapan, gunlerin saytsm1 da ve 
hesabmt bilmeniz i<;in aya konak yerleri yapan O'dur.n (Yftnus, 5) , 
<< Geceyi dinlenme, gune§i ve ayt da vakit kilnn§br.>> (En'am, 96). Hi
sab veya hiisban aym zamanda ate§ ve azab anlamma da gelir. Nite-
-------------
(89) Bakara 129, 151, 231 , 251, 269; Al-i imrfm 48 , 81 , 164, 55, 79, 50; Nisa 54, 113, 58 ; 

Maide 110 ; Nahl 125, 59; isra 39; Lokman 12 ; Ahzab 34 ; Sad 20 ; Zuhruf 63; Ka
mer 5; Cum'a 2; Gafir 12, 48 ; Yunus 35 ; Saffat 154; Kalem 36, 39 ; En'am 57, 62, 
89, 136 ; Ankebiit 4; Casiye_16. 21 ; Yusuf 40, 67 ; Meryem 12 ; Kasas 70, 88; Tiir 48; 
Miimtehine 10; Kalem 48 ; insan 24. 

(90) Bakara 30 ; Sad 26 ; A'raf 69, 74; Neml 62 ; En'am 165; Yunus 14, 73; Fatir 39. 
(91) NOr 58, 59; Yusuf 44 ; Enbiya 5; TOr 32; Bakara 225, 235, 263; Al-i imran 155; Nisa 

12 ; Maide 101 ; Tevbe 114 ; HOd 75, 87 ; Haec 59 ; Siiffat 101 ; Te~abiin 17; isra 44 ; 
Ahzab 51 ; Fatir 41. 
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~im bu anlamda Allah Teala §6yle buyurur : «Rabbim, senin bah~en
den daha iyisini bana verebilir ve kendisinin lizerine bir felaket ~on
derir de kaypak bir toprak haline getirebilir.» (Kehf, 40). Ger~ekte 
buradaki azab, ki§inin hesaba ~ekilerek cezalandinldlgi §ey anlamma
dlr. Allah'm Resulii de riizgar i~in «Allah'l.m onu azab ve hesaba ~e
kilme klima>> buyuruyor. «Nice kasabalar halkl vardlr ki biz onlan §id
detli bir hesaba <;ekmi§ ve kullara §a§kmhk verecek . azaba <;arptunn
§lZdlr.» (Talak, 8), «insanlarm hesab verme zamam yakla§tl.» (Enbi
ya, 1), ((Harpal tanesi kadar bile olsa yap1lam ortaya koyanz. Hesab 
gorenler olarak da biz yeteriz.» (Enbiya, 47), «Hesab1mn ne oldugunu 
bilmese bile.» (Hakka, 26), «Dogrusu bir hesabla~ma ile kar§lla§aca
glml samyordum.» (Hakka, 20), «Ve Allah'tan sakmm, muhakkak ki 
Allah, hesab1 <;abuk gorendir.» (Maide, 4), (Rag1b, Miifredat, 116) .92 

His ( ._rJI ) : Duyusal arazlann kendisiyle kavrandlg1 §eye 

hasse giieii ad1 verilir. Be§ duyu i<;in de be§ his tabiri kullamhr. (Ra
gib, Miifredat, 116). 

Hiyanet ( ;..;~1 ) : Nifak ile birdir. Ancak hiyanet ahd ve ema

net degerlendirilerek si:iylenilir. Nifak ise, din degerlendirilerek soyle
nilir, sonra bunlar ikisi i<; i<;e girerler. Hiyanet gizli ahdi bozarak hak
ka muhalefettir. Hiyanetin z1dd1 emanettir. Nitekim bu anlamda Al
lah Teala §byle buyurur : ((Ey iman edenler, Allah'a ve Peygamberine 
biyanet etmeyin. Aksi halde bile bile kendi emfmetlerinize hiyanet et
mi§ olursunuz.n (Enfal, 27), ''Allah, kiifredenlere Nuh'un kans1 ile 
Lut'un kansm1 misal gosterdL Onlar kullanm1zdan iki salih kulun 
nikahmda iken, hiyanet ettiler de onlan Allah'tan ba§ka hi<; bir §CY 
kurtaramadu• (Tahrim, 10), ((i<;lerinden pek az1 mi.istesna daima ha
inliklerini go1·iirsiin.)) (Maide, 13), (Rag1b, Miifredat, 163). 

Hiiccet ( ~~ ) : Dogru maksad1 belirleyen delalettir. Bu, iki 

z1ddan birinin dogrulugunu gerektirir. Nitekim bu anlamda Allah Te
ala §Oyle buyurur : ((De ki iistiin ve miikemmel delil (hiiccet) Allah'
mdlr.ll (En'am, 149), uTa ki zalim olanlardan ba§ka insanlarm aley
hinizde herhangi bir delili (hiicceti) kalmasm.ll (Bakara, 107) ... (Ra
gib, Miifredat, 107) .93 

(92) Kehf 102. 104; Ankebut 2, 4; Cii.siye 21; Muhammed 29; Maide 71; Furkim 44 ; K1 
yame 36; Beled 5, 7; Hiimeze 3; A'raf 30; Mii'minun 55; Ahzab 20; Zuhruf 37, 80; 
Miid\dile 18: Miinafikun 4; 9--dkara 202, 212; Al-i imran 19. 27, 37, 199; Maide 4; 
Yunus 5: Ra'd 18, 21, 40, 41; ibrahim 41, 51; isra 12; Nur 38, 3!); Sad 16, 26, 39, 53 : 
Zlimer 10: Giifir 17, 27, 40; Talak 8: Nebc' 27, 36; in§ikak 8. 

(!13) Bakara 150: Nisa 165 : En'iim 83, 149; ~ura 15. 16; Ciisiye 25. 
Tefsir, C. I, F. 34 
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Huri -.>Jr-JI ) : Denildi ki huri; gozde siyahm ic;:erisinde beya-

zm biraz ac;1ga c;:Ikmasidir. Ve bu, goz ic;:in giizelligin miintehrund1r : 
«<;ad1rlara kapanmi§ huriler vard1r.» (Rahman, 72), <<~ahin gozlu hu
riler de.» (Vakia, 22), (Rag1b, Miifredat, 135). 

Hu§u ( t_,.:..:;JI ) : Yalvarmad1r. Daha c;:ok viicudla yap1Ian yal

van§ ic;:in kullamhr. Tazarru' ise daha c;:ok kalple yap1Ian yalvarmalar 
ic;:in kullamhr. Bunun ic;:in denilmi§tir ki; kalb tazarru' ederse uzuvlar 
hu§u bulur. «Yiizleri iistii kapanarak aglarlar ve bu onlarm hu§uunu 

· artlnr.» (isra, 109), «Ki onlar namazda hu§U. ic;:indedirler.>> (Mu'mi
nun, 2), <<Dogrusu onlar hay1rh §eylerde yan§Iyorlar. Korkarak ve uma
rak bize yalvanyorlardl. Bize kar§l hu§u ic;:indedirler.n (Enbiya, 90) , 
«Sesler Rahman'm heybetinden lusllrm§tu ve sen fiSiltidan ba§ka bir 
§'ey i§itmezsih.>> (Taha, 108), <<Gozleri donmii§ olarak ytizlerini zillet 
biiriir. Halbuki kendileri sapasaglam olduklan vakit secdeye c;:agm.lrm§
lardir.>> (Kalem, 43), «Gozleri yere doner.>> (Naziat, 9), {Rag1b, Miif
redat, 1~8) .9" 

Huzu ( t~l ) : (Hu§u) demektir. Hu§u kelimesi daha once 

gec;:ti : «Ey Peygamber kadmlan; sizler diger kadmlardan biri gibi de
gilsiniz. Eger sakm1yorsamz sozde edab konu§maym.>> {Ahzab, 32), 
(Rag1b, Mufredat, 150). 

Hiikm ( ~~ ) : Aslmda bir §eyi islah etmek ic;:in engellemek

tir. Bir §eyde hiikiim verme onun dogru veya egri olmas1 gerektigini 
soylemektir. ister sen onda ba§kalanru ilzam et, ister ilzam etme : 
<·~uphesiz ki Allah, size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar ara
smda hiikmettiginiz zaman adaletle hiikmetmenizi emreder.» (Nisa, 
58), «Kabe'ye ula§mi§ bir kurban olmak uzere. Buna ic;:inizden adil iki 
ki§i hiikmedecektir.>> (Maide, 95), «Cahiliyet hiikmiinii mu istiyorlar? 
Ama yakin getiren bir kavim ic;:in Allah'tan daha iyi hiikiim veren kim
dir?» (Maide, 50), «Mallanmzi araruzda haks1z sebeplerle yemeyin ve 
insanlarm mallarmdan bir k1smm1, siz bildiginiz halde gunahla ye
rriek ic;:in onlan hakimlere aktarmaym.>> (Bakara, 188). insanlar ara
smda hukum verene de hakim ve hukkam tabiri kullarullr. Hakem ise 
hukum vermede mutehass1s olan kimsedir. Bu, daha ac;:1k bir ifadedir. 
«Allah'tan ba§ka bir hakem mi arayacaksimz?» (En' am, 115), ((Eger 

(94) !sra 31, 100, 109; Ha~r 21 ; Mii'minun 2, 57; Bakara 45, 74 ; Al-i imran 199: Enbi
ya 90, 28; Ahzab 35; Sura 45 : Kamer 7: Fussilet 39: Kalem 43: Mearic 44; Naziat 9; 
Ga~iye 2; Yasin 11; Kar 33; Beyyine 8; Taha 94, 77: Maide 94; Nisa 77; Ha~r 21. 
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aralanmn a<;llmasmdan endi§eye dii§erseniz erkek tarafmdan bir ha· 
kern, kadm tarafmdan bir hakem gonderin.» (Nisa, 34), (Rag1b, Miif
redat, 126- 127) .9s 

Hiisn ( ~~ = Giizellik) : imrendiren, sevindirici her §eydir. 

Bu ise, 
a) 
b) 

c) 

ii<; kts1md1r : 
Aktl baktmmdan giizel kar§llanan. 
Arzu ve heves bakunmdan giizel kar§llanan. 
His baklmmdan giizel kar§Ilanan. 

Hasene ( i.:....;.JI = iyilik) : insanm nefsi, bedeni ve diger ahvali 
ile ilgili olarak kendisine isabet eden nimet dolaYJ.slyla kendisini se
vindiren her §eydir. Kotiiliik ( yl = seyyie) bunun z1ddlchr. Her 
iki kelime mii§terek laf1zlard1r. T1pk1 hayvanlar ve canh tiirlerine 
<thayvan» lafz1 soylendigi gibi : «Onlara bir iyilik (hasene) geldiginde 
bu bizim i<;indir dediler.» (A'raf, 131), «iman etmeyenlere bir iyilik 
gelirse bu Allah'dand1r, bir kotiiliik eri§irse de bu senin yuziindendir 
dediler ... >> (Nisa, 78), «Sana gel en her iyilik Allah'dandlr. Sana gelen 
her kotiiliik de kendindendir.» (Nisa, 79). 

iyilik ( ~~ = Hasene) ile, guzellik (husu.n = ~~ ) ve 

husna ( ~~ ) arasmda fark vard1r. HU.Sn (guzellik) e§ya ve ha
dis §eyler ic;in soylenir. Hasene (iyilik) de boyledir. S1faf olunca hem 
e§ya, hem de hadis §eyler i<;in kullaruhr. isim olunca hadisler i~in 
kullaruhr. HU.Sna ise e§ya i~in degil, hadis olan §eyler i~in kullaruhr. 
Guzellik (husun) umumun literaturunde gozle guzel goriinen §eyler 
ic;in kullaruhr. Kur'an'da varid olan husn kelimeleri ekseriyetle basi
ret bak1mmdan guzellik ic;in kullaruhr : «Onlar ki sozu dinlerler ve 
en giizeline uyarlar. i§te bunlar Allah'm hidayete eri§tirdigi kimse-, 
lerdir.» (Zumer, 18). Yani §Upheden en uzak olan soze uyarlar. «Biz 
insana anne ve babasma giizel davranmasm1 tavsiye ettik ... » (Anke
but, 8), «De ki bize iki giizelligin birinden ba§ka bir §eyin verilmesini 
mi bekliyorsunuz?» (Tevbe, 52), «Cahiliyet hukmunu mu istiyorsunuz? 
Ama yakin 'getiren bir kavim ic;in Allah'dan daha giizel hukum veren 
kimdir?>> (Maide, 50), (Rag1b, Mufredat, 118- 119) .96 

(95) Al-i imran 79; MB.ide 43, 50; En'am 57, 62, 79 ; Yusuf 40, frl, 22; Meryem 12; ·Ka, 
sas 70, 88, 14; GB.fir 12; Casiye 16; Tur 48; Miimtehine 10; Kalem 48; insan 24; 
Ra'd 37, 41; Enbiya 74, 79; Suara 21, 83; Kehf 26; Neml 78; Sura 10. 

(96) Al-i tmran 14, 148, 195, 37; Ra'd 29; Sad 25, 40, 49; Bakara 83 ; Kehf 86; Neml 11; 
An'kebut 8; Sura 23; Bakara 201 ; Al-i l:mran 120; Nisa 40, 79, 78, 85; En'am 160; 
A'raf 95, 131. 156; Tevbe 50; Ra'd 6, 22; Nahl 30, 41, 122. 125; Neml 46, 89; Ka
sas 54, 84; Ahzab 21: Ziimer 10; Fussilet 34; Slira 23; Miimtehine 4, 6. 
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· Hiisran wi.,.....;.JI ) : Ana paranm eksilmesidir. insana nisbet edi-
lerek fahinca zarar etti anlamma «hiisrandadlr» denilir. Falanca ti
caretinde zarar etti denilir : «0 takdirde bu, zararh bir gorii§tiir der
ler.>> (Naziat, 12), «De ki, hiisrana ugrayanlar k1yamet gtintinde ken
dilerini de ailelerini de htisrana ugratanlardir. iyi bilin ki apa~lk hiis
l'an budur.» (Ztimer, 15) , Htisran, mal ve dtinya mevkii gibi harici ka
zan~lar i~in kullamhr en ~ok kullam§ sahas1 budur. S1hhat, selamet, 
akll, iman ve sevap gibi ruhi kazan~lar i~in de kullamhr, i§te yukar
daki ayet bu manadadlr. ~u ayetlerde de bu manada kullamlrnl§tlr: 
(iKim O'na ktifrederse hiisrana ugrayanlar da i§te onlardlr.>> (Bakara, 
121), <<Yerytiztinde fesad ~1karanlar i§te onlar hiisrana ugrayanlann 
ta kendileridir.>> (Bakara, 27), «Bunun tizerine karde§ini oldiirmekte . 
nefsine uydu ve onu · oldtirdti ve hiisrana ugrayanlardan oldU.>> (Maide, 
30), «Tart1y1 dogru yapm, tartllam eksik yapmaym.» (Rahman, 9). 
Bu da tartlda adaleti gozetmeye ve tartllan §eyde az tartmamaya is.aret 
olabilir. Her iki anlamda birbirini gerektirir, ancak Kur'an'da Allah 
Teala'nm zikrettigi btittin hiisranlar bu son manada hiisrandlr, yok
sa dtinyevi e§ya ile veya be§eri ticaretle ilgili hiisranlar degildir.» 
<Ragtb, Miifredat, 147 - 148) .97 

ibda' ( t'-4~1 ) : Bir san'at1 ornegi olmadan meydana getirmek
tir. Allah Teala hakkmda kullamldtgl zaman bir §eyi aletsiz, madde
siz, zamanstz ve mekan~_Iz icad ~nlamma gelir. Btittin bunlar Allah'a 
ait ozelliklerdir. Bedi' ( ~.,.Y I ) ibda' eden ki§i i~in soylenilir. Nite
kim Allah TeaJa · §oyle buyurmaktadtr : «GOklerin ve yerin icad edeni 
(Bed">.>> (Rag1b, Miifredat, 38) . 

idrak ( 1!11;.=~~1 ) : Derk; suya kovanm ula§mas1 i~in birbirine 
baglanan ipe denilir. insamn ardmdan ili§en §eye de derek denilir. 
idrak ise bir §eyin en son noktasma ula§masidlr. «Qocuk idrak ettb 
dedigimizde biiluga erdi ve o anda ~ocuklugun hedefine ula§tl demek 
isteriz. «Gozler onu idrak etmez fakat o gozleri idrak eder.» (En'am, 
103). Baz1lan . buradaki idraki gorme organma hamlederken, bazllan 
da basirete hamletmi§lerdir.>> (Rag1b, Mtifredat, 168) .98 

(97) Al-i imran 85, 149; Nisa 119 ; En'fun 31, 140, 12, 20; Yunus 45, 95 ; Haec 11 ; Gafir 78, 
85; A'raf 9. 53, .90, 99, 178, 23, 92, 149; Hud 21 , 47 ; Mii'minlin 103 ; Zi.imer 15, 63, 65 ; 
~ura 45 ; Casiye 27 ; Mutaffifin 3; Asr 2: Bakara 27, 121 , 64 ; Enfal 37 ; Tevbe 69 ; 
Yusuf 14 ; Nahl 109; Mii 'minun 34 ; Ankebut 52 : Miicadile 19 ; Miinafikun 9; Maide 
5, 21, 30, 53; Fussilet 23 , 25 ; Ahkaf 18. 

(98) Yunus 90 ; Yasin 40 ; En 'am 103 ; Nisa 100, 145 ; Taha 77 ; Hakka 3; Miiddessir 
27 ; Miirse1at 14; infitar 17, 18 ; Mutaffifin 8, 19 ; Tar1k 2; Beled 12: Kadr 2; Ka
ria 3_ 10. 
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ifk ( ..!U')'I ) : Bir §eyin olmas1 gerektigi halden ba§ka bir hale 

~evrilmi§ olmas1d1r. Nitekim esinti yerlerinde donerek ba§ka noktadan 

esen rtizgarlara da mti'tefike ( ~.; .• n ) adl verilmektedir. Bu an

lamda Kur'an-1 Kerim'de §oyle buyurulmaktadrr : «Firavun da ondan 
oncekiler de ve alt iist olmu~ (mti'tefikat) hep sue; i§lemi§lerdi.n . (Hak
ka, 9), «Alt1 iistiine gelen (mti'tefikat) kasabalan da o kaldlnp ~arpt1.» 
(Necm, 53) buyurulmaktadlr. C<Allah onlan kahretsin nasll da dondii
riiliiyorlar.» (Tevbe, 30). Yani haktan dondtirtilerek batlla gottirtilti
yorlar, dogru sozden yalana, gtizel sozden ~irkine c;evriliyorlar~ Bu ~n
lamda §oyle buyurulmaktadlr : «Ondan dondiiriilen kimseler dondii
riiliirler.» (Zariyat, 9), «Sonra da bak ki nasll dondiirilliiyorlar.>> (Ma
ide, 75), «Sen bizi tanrllanmlzdan dondiirmek i~in mi geldin?» (Ah
kat, 22). Bu ayetlerde ifk kelimesi haktan dondurtiltip batlla ~evirmek 
ic;in kullamlmi§trr. ifk yalan anlaminda da kullamhr. Nitekim bu hu
susta Allah Teala §oyle buyurur : «0 uydurma haberi getiien i~iniz
den belli bir ztimredir.» (Nur, 15), «Onlar her gtinahkar her miifteriye 
inerler.» (§uara, 252), «Allah' dan ba§ka uyd:urma tannlar m1 istiyor
dunuz?» (Saffat, 86). Bu ayetlerde de yalan ve uydurma manasma ifk 
kelimesi kullamlrm§tlr. Akh c;elinmi§ ki§i ic;in de bu kelimeden ttire
tilen efeke filii kullamhr. (Rag1b, Mtifredat, 19 - 20) .99 

ilah ( .U')'I ) : Allah latza-i celal'inin asllmn ilah oldugu, fakat 

hemzesinin hazfedildigi ve ba§ma eliflam getirilerek Bari Teala'ya tah
sis kllmdigl soylenir. ilah; tapm1Ian her ma'buda isim kllmrm§tlr. 
Araplar gtine§e de ilahe derlerdi c;tinkti onu ma'bud addediyorlardl. 
Bu manada ilah ma'buddur. Denildi ki ilah, eliha kelimesinden mti§
taktlr, hayrette kaldl manasma gelir. 

Deriildi ki ilah kelimesinin ash, vilaht1r vav, hemzeye kalbolmu:z
tur. Bu ismi almasmm sebebi de, her yarat1gm onun kar§Ismda hay
rette kalmi§ olmasmdandlr. Kat1 maddeler ve canlllar gibi bir k1srm 
sadece tesh!r ile onun kar§ISmda hayrette kalm1§lard1r. insan gibi bir 
klsm1 da hem teshir, hem de irade ile hayrette kalrm§lardlr. Baz1 hik
met sahipleri demi§lerdir ki; Allah btitun e§yamn sevilenidir. Bu an
lama delalet etmek tizere Kur'an-1 Kerim'de birc;ok ayetler de vard1r. 

Denildi ki ilah kelimesinin ash lahedir ve gizlendi manasma gelir. 
ilah kelimesinin cem'inin bulunmamas1 gerekir. Qtinkti Allah'dan ba§
ka ma'bud yoktur ki cern' e!iilebilsin. Fakat araplar Allah'dan ba§ka 

C99) Nllr 11. 12: FurkAn 4; Sebe' 43; Ahkar 11, 28 ; Ankebiit 17 ; SMfat 86, 151 ; Zariyat 9. 
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ma'budlarm olduguna inanarak bu kelimeyi cemi' ola:rak alihe §eklin
de kullanm1§lard1r. Bu anlamda Allah Teala §oyle buyurur ; «Yoksa 
kendilerini bize kar§l savunacak ilahlan rm var?>> (Enbiya, 43), «MU.
sa'yl ve kavmini yeryiiziinde fesatc;1hk etsinler, seni de, ilahlanm da 
terk etsinler diye mi b1rak1yorsun.n (A'raf, 120) buyrulmaktadlr. «Al
lahiimme>> kelimesinin manas1 ise «Ey Allahim>> demektir. Ba§taki 
ya'ya bedel olarak sonuna iki mim getirilmi§ ve boylece Allah'a dua 
ic;in tahsis kilmmi§tlr. Denildi ki; bu kelimenin takdiri, «ya Allahu 
iimmena bi hayrin>> dir. (Rag1b, Miifredat, 21 • 22) .100 

ilm ( r-WI ) : ilim bir §eyi hakikatiyle idrak etmektir. 0 da iki 
kis1md1r ki birincisi, kendisini idrak etmektir. ikincisi ise bir §eyin var 
olan varllgma hiikmetmek veya yok olan §eyin yokluguna hiikmetmek
tir. Birinci tur bilgi bir tek mef'ul ile miiteaddi olur. «Siz bilmezsiniz, 
Allah bilir onlan.>> (Enfal, 60). ikincisi ise iki mef'ul ile miiteaddi olur: 
<<Eger siz onlarm mii'min kadmlar oldugunu bilirseniz onlan kafirlere 
geri dondiirmeyiniz.>> (Miimtehine, 10) .. . 

Bir bak1ma da ilim iki kiS1md1r; birisi nazari, digeri de amelidir. 
Nazari ilim bilinince tamamlanan ilimdir. Alemdeki varhklan bilmek 
gibi. Ameli ilim ise ancak amel etmekle tamamlanan ilimdir, ibadetleri 
bilmek gibi. Diger yandan ilim iki kisxmdir, biri akli, digeri de i§itile
rek, duyularak elde edilen ilimd~r. (Rag1b, Miifredat, 243) .101 

imam ( I"L."il ) : Kendisine uyulan, sozii ve fiiliyle pe§inden gi-
dilen ki§idir. ister dogru, ister yanh§ olsun, kitab ve benzeri §eylere 
de imam ad1 verilir. «0 gun biitiin insanlan imamlan ile c;agmnz.n 
(isra, 71). Yani uyduklan §ey ile. Baz1Ian da kitablan ile diye mana 
vermi§lerdir. «Onlar ki Rabbimiz, e§lerimiz ve c;ocuklaflffilz hususun
da goziimiizii aydm kxl. Bizi Allah'a kar§l gelmekten sakmanlara imam 

(100) i3akara 133, 163, 255; Al-i imran 2, 6, 18, 62; Nisa 87, 171; Maide 73; E"n'am 19, 
46, 102, 106, 74; A'raf 59, 65, 73, 85, 158, 118, 140, 138; Tevbe 31, 129; Yunus 90: 

HOd 14, 50, 61. 84; Ra'd 30; ibrahim 52; Nahl 2, ,22, 51; Kehf 110, 14, 15; Taha 8, 
14, 88, 98; Enbiya 25, 29, 87, 108, 21, 22, 24, 43, 99; Haec 34; Mii'minun 23, 32, 91, 
116, 117; Neml 26, 60, 61, 63, 64; •Kasas 38, 70, 71, 72, 88; Fahr 3; Saffat 35, 8G: 
Sad 5, 65; Ziime'r 6; Gafir 3, 37, 62, 65; Fussilet 6; Zuhruf 84, 45; Duhan 8; Mu
hammed 19; TOr 43; Ha§r 22, 23; Tegabiin 13: Miizzemmil 9; Nas 3; Htcr 96; 
tsra 22, 39, 42; Furkan 6i, 3; ~uara 29, 213; Kaf 26; Zariyat 51; Meryem 81; Yil
sin 23, 74; Ahkaf 28. 

(101) Bakara 32, 120, 145, 247; Al-i imran 7, 18, 19, 61: 66; Nisa 157, 162; Maide 109; 
En'am 100, 108, 119, 140, 144, 148; A'raf 52; Yunus 93; HOd 14, 46; Yusuf 93; Ra"d 
37, 43; Nahl 25, 27, 70; isra 36, 85, 107; Kehf 5; Meryem 43; Haec 3, 5, 8, 54, 71; 
NOr 15; Neml 40, 42; Kasas 78, 80; Ankebut 4, 8, 9; Rum 29, 56; Lokman 6, 15, 
20. 34; Sebe' '6: Sad 69; Ziimer 49; Gafir 42, 83; Fussilet 47; ~Ora 14; Zuhruf 20, 
61, 85; Duhan 32; Casiye 17, 23, 24; Ahkil.f 4, 23: Muhammed 16; Fetih 25; Necm 28, 
30, 35; Miicadile 11:. Miilk. 26 ; Tekasiir 5. 

k 
kJ 
sa 
Ie1 
kE 
in 
b1 
re 
ra 
di 

si 
d 
(J 



KUR'AN-I KERiM'E GiRl$ 535 

yap derler.» (Fi.irkan, 74). Burada onder anlammachr. imamm cem'i 
eimme gelir : «Onlan imamlar (onderler = eimme) kJ.lalun ve onlan 
varisler yapalun.» (Kasas, 5), «Bu diinyada arkalanna la'neti takcbk, 
klyamet giinii de Biz onlan ate§e ~ag1ran onderler (eimme = imamlar) 
klld1k.» (Kasas, 41), «Her §eyi biz apa~lk bir kitabda (imam) yaz1p 
saymi§lZdlr.» (Yasin, 12). Burada Lev h-i Mahfuz'a i§aret edildigi soy
lenir. Kelimenin masdan olan emm kelimesi ise dogru maksad veya 
kasdedilen §eye dogru yonlenme anlamma gelir. Bu manada : «Ey 
iman edenler Allah'm ni§anelerine, haram olan aya, hediye olan kur
bana, gerdanhkh hayvanlara ve Rablerinden nimet ve nza taleb ede
rek Beyt'iil - Haram'a gelenlere hiirmetsizlik etmeyin.» (Maide, 2). Bu
rada Beyt'iil - Haram'1 kasdetme tabir ohinmaktad1r. (Rag1b, Miifre
dat, 26) .102 

iman ( .;..1..:!')'1 ) : iki §ekilde soylenilir. Birincisi ge~i§li (miite-

addi) olarak kullamhr ve «ona inandim» denir, yani onu emin kll
dim demektir. Allah'a inanan sozii de buradan gelir . . ikincisi ise ge~i§
sizdir ve manas1 emniyetli klld1 olur. iman bazan Hz. Muhrunmed 
(s.a.v.) 'in getirdigi §eriat i~in kullamhr. «Dogrusu iman edenler, Ya-
hudiler, Sabiiler ve H1ristiyanlardan Allah'a ve ahiret giiniine inanan
lara, salih amel i§leyenlere hi~ korku yoktur ve onlar iiziilecek de de
gildirler.» (Maide, 69). Allah'm §eriatma giren, O'nu ikrar edip Pey
gamberini kabul eden herkese inanml§ s1fat1 verilir. Nitekim bu an
lamda : ccOnlarm ~ogu Allah'a iman etmezler, §irk ko§anlardir onlar. )> 
(Yusuf, 106) buyurulmaktad1r. Bazan medih §eklinde kullamhr ve 
bununla nefsin hakk1 dogrulamas1 ve ona boyun egmesi hali kasdedi
lir. Bu §ekilde iman ii~ §eyin birle§mesiyle tamamlamr. Bunlar, kalb 
ile tasdik, dil ile ikrar ve bu ikrar uyannca amel etmektir. Nitekim 
bu hususta Allah Teala §oyle buyurur : <<Allah'a ve peygamberlerine 
iman edenler, i§te onlar Rablan nezdinde Slddiklerdir.n (Hadid, 19). 

i'tikad, dogru soz ve salih amel gibi davram§larm herbirine iman 
ad1 verilir. Nitekim bu anlamda Allah Teala §oyle buyurur : «Elbette 
imammzt zayi edecek degildir.>> (Bakara, 143). Yani amellerinizi de
mektir. Nitekim utanmaJl ve eziyeti ortadan kalcbrmaJl da Allah iman
dan saymi§tlr. Tasdik anlamma gelen imana ornek ise §U ayet-i keri
me'dir : «Her ne kadar dogru soyliiyorsak da sen bize inanacak degil
sin.» (Yusuf, 17). Buradaki inanma (iman) emniyetin e§lik ettigi tas
diktir. Zemm §eklinde kullamld1gmm ornegi ise §U ayet-i kerime'dir : 

(100) ·H1cr 79; Yasin 12; Bakara 124; Hli4 17; Furkan 74; Ahkar 12:dsra 71; Tevbe 12; 
Enbiya 73; Kasas 5, 41; Secde 24. 
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<<Kendilerine kitap verilmi§ olanlarm puta ve taguta kufredenlere, bun
lar mii'minlerden daha dogru yoldachrlar dediklerini gormediri mi?n_ 
(Nisa, 51). Burada zemm edilen inan~ sozkonusudur. Onlar guvenil· 
meyecek §eylere guven duymaktachrlar. <;tinku hi~ bir kalb, batll ile 
mutmain olmaz. Falan ki§i emindir denildigi zaman herkes ona gti
venir denmek istenir. (Rag1b, Mtifredat, 26) .103 

infak ( JlA.i~l ) : N-F-K koktinden olup bir §eyin ge~ip gitmesi 

ve bitmesidir. Bir §ey ya sat1§la biter ki ((sat1§ bittin dendigi zaman 
nefeke (iili kullarullr. Yahut oltimle biter ki ((hayvan oldti)) dendigi 
zaman bu kelime kullarullr. Veya yok olmakla biter ki ,((para bittb 
dendigi zaman bu tabir kullarullr. infak, maida veya ba§ka §eyde olur. 
((Allah yolunda infak edin ve kendinizi elinizle tehlikeye atmaym.» (Ba
kara, 195), «Ey iman etmi§ olanlar, size nZlk olarak verdigimiz §eyler~ 
den infa.k edin.» (Bakara, 254), ((Siz sevdiginiz §eylerden infak etme
dik~e birr ve ihsana ula§amazs1ruz.>> (.Al-i imran, 92), ((Neyi de infak 
ederseniz muhakkak ki Allah onu bilicidir.>) (.Al-i imran, 92) ... Nafa
ka ise, lnfak edilen §eyin achchr. Nifak §eriata bir kap1dan girip diger 
kap1dan ~1kmakt1r. Bunun i~in Allah Teala ,«Muhakkak ki miinaflklar 

· fas1klann kendileridir.n (Tevbe, 67) buyurmU§tur. Yani §eriatm dl§l
na ~1kanlarchr. Allah Teala munaflklan §er baklmmdan daha tehli
keli kllmi§tlr. «Muhakkak ki miinahklar cehennemin en alt basama
gmdadirlar.» (Nisa, 145), (Ra~b, Mufredat, 502) .104 

inkar ( .;\S:j~\ ) : ikrarm z1dd1d1r. inkarm ash; du§tintilmeyen 

§eyin kalbe gelmesidlr ve bu bir tur cehalettir... Dil ile inkann sebebi 
kalb ile inkard1r. Ancak bazan dil, bir §eyi inkar eder de, o §eyin §ekli 
kalbde mevcuddur ve bu inkarda dil yalanc1 durumundad1r. Allah Te
ala'run §U ayetlerinde bu anlamda kullarubr : ((Allah'm nimetlerini 
tarurlar da sonra O'nu inkar ederler, onlann ~ogunlugu kafirlerdir.» 
(Nahl, 83), «Yusuf'un karde§leri geldiler, onun yanma girdiler. 0, kar· 
de§lerini tarud1 halbuki onlar kendisini tamrmyorlardJ..» (Yusuf, 58), 
«Allah size ayetlerini gosterir, oyleyse Allah'm ayetlerinden hangisini 
inkar ediyorsunuz?n (Gafir, 81). 

(103) Bakara 108, 93, 109, 143 ; Al-i 1mran frT, 177, 193, 173, 100, 106, 86, 90; Maide 5; 
Tevbe 23, 124, 121, 66; Nahl 106; Rum 56; Cafir 10, 28, 85; Suara 52; Hucurat 7, 
11, 14, 17; Miicadile 22; Ha§r 9, 10; Tur 21 .: Enfal 2; Ahzab 22; Fetih 4; Miiddes
sir 44; Nisa 25 ; En'am 82, 158; YGnus 9, 98 ; secde 29; Miimtehine 10. 

(104) lbrahim 31: Bakara 3, 215, 119, 261, 262, 265, 274, 195, 254, 2fr7 ; Al-i imran 117, 134; 
Nisa 38 ; Enfal 13, 36: Tevbe 54, 91 , 92, 121, 34, 35 ; Haec 35; Kasas 54 ; Secde 16; 
Sura 38; EnfiH 36 ; Yasin 47 : Hadid 7; Miinafikun 10: Te~abiin 16: Talak 6; 
fsra 100. 
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Miinker ise, saglam akll sahipleri.niu ~irkinligine hillonettikleri 
her fiiidir. Ya da akll; bit fiilin kotiilerunesinde veya iyilenmesinde 
bir §ey soyleme~. ancak §eriat onun kotiiliigiine hiikfun verir. i§te · §U 
ayetlerdeki miinker bu anlamdachr : «Ma'nifu emreder, miinkerden · 
nehyederler_,, (Tevbe, 112), «Hayra davet eden ma'nifu ·emreden, 
miinkerden nehyeden ... )> (.Al-i imran, 104), (R8.glb, MiifredAt, 505).105 

ins ( ~')'\ = insan) : Cinnin kar§Itlchr, insi ise, iinsiyete nien-, 

sub demektir. Kendisine iinsiyet kesbedilen ki§iye bu ta'bir kullarullr. 
Nitekim siivarihin arkasmdaki tarafa hayvarun . insi taraf1 adi veril
mi§ir. Okun insi taraf1 ise, at1c1ya mukabil olan taraftlr. insi, her §e

yin arkasmdan gelendir. insi, insarun pe§inden gelen, vah§i ise ona 
kar§l olanchr. 

insin cem'i «iinasin gelir. Nitekim Allah TeA.Ia. <~bir~ok insan» an
lamma <<\inasin tabirini kullarur. Nefs i~in de insinin oglu denir ... (RA.
~b, Miifredat, 28).106 

irfan (_ ~li _;all ) : Bir §eyi dii§iinerek ve eserini tefekkiir ederek 

kavramaktrr. Ma'rifet ve irfan, ilimden daha ozeldir. irfA.nm z1dd1 in
kardir. Nitekim falan Allah'1 biliyor denirken, bilmek anlarmna gelen 
ilm masdan yerine ma'rifet anlamma gelen irfan niasdan kullaruhr. 
Ciinkii be§erin Allah'l bilmesi zatml idrak ederek degil, eserlerini dii
§iinerek miimkiindiir. Allah §Unu biliyor denirken ise, irfA.n masdan 
kullan1lmaz da bilgi anlamma gelen ilim masdan kullaruhr. Qiinkii 
ma'rifet veya irfan; ancak dii§iiniilerek ula§llan eksik bllgiler i~in kul
lanihr. (Ra~b. MiifredA.t, 331). 

ip ( J.:.-11 ) : ip, bilinen nesnedir. A~ah Azze ve Celie, Ebu Le-

hep hakkmda buyurur ki : <<Boynunda biikiilii bir ip oldugu halde ... >} _ 

(Lehep, 5) .. .ip, kendisiyle bir §eye ula§llan her §ey i~in ist~are ola
rak kullarulrm§tlr. Nitekim Allah §Oyle buyurur : <~Topluca, Allah'm 
ipine sar1lm, aynlmaym.» (.Al-i imran, 103). Allah'm ipi; Allah' a ul&§-

(105) Al-i imran 104, 114, 110; MAide 79; A'raf 157; Tevbe trr, 71, 112; Nahl 85, 90; Haec . 
· 41, 72; Ntlr 21; Ankebtit 29, 45; Lokman 17; (}Afir 81; Ra'd 36. 

(106) En'am 112, 128, 130; A'rM 38, 179; 1srA 88, 11, 13, 53, frl, 83, 100; Neml 17; Fus· 
silet 25, 29; AhkAf 15, 18; ZAriyAt 56; RahmAn 33, 39, 56, 74; Cinn 5, 6; NisA 28; 
Ytinus 12; HQd 9; YQsuf 5; lbrAhim 34; lhcr 26; Nahl 4; Kehf 54; Meryem 66, frl; 
Enbiya 37; Haec 66; Mii'minlln 12; FurkAn 29; AnkebQt 8; Lokman 14; Secde 7; 
AhzAb 72; YAsin 77; Ziimer 8, 49; Fussilet 49, 51; StlrA 48; Zuhruf 15; Kat 16; 
Necm 24, 39; RahmAn 3, 14; Ha§r 16; MeAric 19; Klyame 3, 5, 10, 13, 14, 36; In
san 1, 2; NAziat 35; Abese 17, 24; lnritar 6; in§ikAk 6; TArlk 5; Fecr 15, 23: 
B~led 4; Tin 4; A'lak 2, 5, 6; ZilzAl 3; Adiyat 6; Asr 2. . 



538 HADiSLERLE KUR'AN-I KERIM TEFSlRi 

tmi.n ak1l ve Kur'an'd1ro Ona baglandigmiz zaman sizi' Allah'm ya
mna goturiiro Soz, ahd i~in de ip ta'biri kullamhro ((Nerede bulunur
larsa bulunsunlar, uzerlerine zillet vurulmu§turo Allah'm ve mu'minle- . 
rirtili ahdine (ipine) s1gmm1§ olanlar mustesnao 0 0 » (Al-i imran, 112). 

Burada katirin iki ahde muhatab olduguna dikkat ~ekilmektediro 

Birisi Allah tarafmdan verilen ahddiro Bu ahde gore o, Allah'm in
dirdigi bir kitaba baghdlro .Digeri ise insanlar tarafmdan verilmi§ olan 
ahddir ki · insanlar bu ahde baghd1rlaro (Rag1b, Mufredat, 107) 0

107 

ism 

asam ( 

' 
) : Sevabtan ahkoyan fiillere verilen isimdir 0 Cern\ 

geliro Bu anlamda Allah Teala : ((Sana i~kiden ve 

kumardan soruyorlaro De ki : ikisinde de hem buyuk giinah · (ism) , 
hem de insanlar i~in (baz1) faydalar vard1ro)) (Bakara, 219) 0 Yani bun
Ian kullanmakta, hay1rlardan ahkoyan, geciktiren bir §ey vard1r 0 . 0 Ya
lana ism ad1 verilmesi; yalamn hay1rdan ahkoyan §eyler cumlesinden 
olmasmdandlro insamn canh varhklar cumlesinden olm~s1 nedeniyle 
canll admm verilmesi gibi. Ayet-i Kerime'de ((Ona Allah'dan kork de
nilince, gururu kendisini giinaha (isme) suruklero» (Bakara, 206) bu
yurularak ki§iyi gunaha ,sevkeden usunluk duygusu dile getirilmek
tedir oo o Fiirkan suresinde ise : ((Kim de bunlan yaparsa giinaha (isme) 
girmi§ . oluro» (Furkan, 68) buyurularak azab anlamma kullamlml§tlro 
Baz1lan burada gunaha girmi§ olur ta'birini buyuk gunah i§lemeye 
sevkeder diye a~Iklami§lardiro Qiinkii kii~iik §eyler buyuk .gunahlan 
davet edero 0 0 Bakara suresindeki bir ba§ka ayette ise : ((Bir de §eha
deti gizlemeyin, onu gizleyenin kalbi giinahkardn (asim) o» (Bakara, 
283) buyurulmaktadiro ism kelimesi birr ve ihsana mukabil olarak kul
lamlmi§tlr. Nitekim Allah'm Resulu §oyle buyurmu§tur : ((Birr; nef
sin ondan mutmain oldugu §eydiro ism ise senin gogsunu Slkl§tlran 
§eydiro» Bu sozle, birr ve ismin a~1klanmas1 degil hukmu anlatllmak
tadlro (Rag1b, Mufredat, 10) 0

108 

israf ( Jl .r"~l ) : insamn yaptig1 her fiilde haddi a§mas1d1ro ((Ve 
onlar ki infak ettikleri zaman israf etmezlero» (Furkan, 67), «Ve onu 
israf ederek yemeyinizo>> (Nisa, 6) 0 israf, bazan ol~u nazan itibara all
narak, bazan da keyfiyet nazan itibara almarak \Soyleniro Bunun i~in 
Sufyan demi§tir ki; Allah'a itaatm d1§mda ne harcarsan o israftu, is~ 
ters~ az olsuno ((Yeyin i~in fakat israf etmeyin. Qtinku 0 israf edenleri 

(107) Al-i imran 103, ·112; Kaf 16; Tebbet 5; Taha 66; Suara 44o 
(108) Bakara 85, 173, 182, 188, 203 , 206, 219; Maide 2, 3, 62, 63, 107, 29; En'am 120; 

A'raf 33; Nlir 11; Sura 37; Hucurat 12; Necm 32: Miicadile 8, 9; Nisa 48, 50, 111, 
112. 120; Ahzab58o 
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sevmez.l) (A'raf, 31; En'am, 141), «israf edenler ise, onlar cehennem 
yaramdirlar.>>. (Gafir, 43). Yani i§lerinde haddi a§anlar demektir. «Mu
hakkak ki Allah, israf eden ve ~ok yalan soyleyeni dogru yola erdir
mez.l) (Gafir, 38}. Lut kavmine miisrifler denmesinin sebebi onlarm 
haddi a§malandir. «Ey kendi nefisleri konusunda a§m gitmi§ olan kul
)anm.l) (Ziimer, 53) ayetindeki israf, mal ve diger konulan ihtiva eder. 
(Rag1b, Miifredat, 230- 231) .109 

itaat ( ~U..')'I ) : Tavaa ( tY.. ) kokiinden gelmi§ olup bo-

yun egme ve emre uyma anlammad1r. Bunun z1dd1 nefrettir. Taat da 
aym anlama gelmekle beraber c;ogunlukla emredileni uygulama, ~izi

lene uyma i~in soylenir. «Ve emre itaat ettik derler.» (Nisa, 85), «itaat 
ve ma'riif soz.» (Muhammed, 21), «De ki Allah'a ve Resuliine itaat 
edin.» (Al-i imran, 33), «Allah'a ve Resuliine itaat edin v~ tartu~ma
ym.» (Enfal, 46), ccNamazi k1lm, zekatl verin ve peygambere itaat edin 
ki, merhamet edilesiniz.» (Nur, 56), ccKim de peygambere itaat etmi§ 
ise dogrusu Allah'a itaat etmi§ olur.» (Nisa, 80), ccKafirler~ ve miina
fiklara itaat etme.>> (Ahzab, 48), (Rag1b, Miifredat, 310) .110 

itmi'nan ( .;,t.: .. : .• 181 ) : Rahats1z olduktan sonraki huzurdur. «Al

lah onu yalmzca sizin ic;in miijde kilmi§tlr. Allah onu kendisiyle kalp
lerinizin mut'main olmas1 igin yalmzca mw~tu kilmi§tlr.» (Al-i imran, 
126), «Dedi ki inanm1yor musun? ibrahim evet, yalmz kalbim mut'
main olsun diye ... » (Bakara, 260), «Ey huzura eren nefis, Rabbma, 0 
senden ho§nlld, sen de O'na raz1 olarak don.» (Fecr, 27), <<Dikkat edin 
Allah'm zikri ile goniiller huzura erer.l) (Ra'd, 28), (Ragtb, Miifredat, 
307) .111 

izzet ( ; jJI ) : insamn maglub edilmesini onleyen bir haldir. 

«Onlarm yamnda izzet mi anyorlar? Muhakkak ki izzet biitiiniiyle AI- . 
Iah'a aittir.» (Nisa, 139), (Rag1b, Miifredat, 332) .112 • 

(109) Taha 127; Ziimer 53; En'am 141; A'raf 31, 81; isra 33; Furkfm 67; Nisa 6; Al-i 
lmran 147; Gafir 28, 34, 43; Maide 32; Yasin 19; Yunus 12, 83; Enbiya 9; Suara 151; 
Zuhruf 5; Duhan 31; Zariyat 34. 

(110) Nisa 13, 69, 80, 59; Nlir 52; Ahzab 71, 32; Fetih 17; Hucurftt 7; Tevbe 71; Al-i 
imran 33, 132, 50; Maide 92; Enfal 1, 20, 46; Taha 90; Nlir 54. 56; Muhammed :-12, 
33; Miicadile 13; Teitabiin 12, 16; Suara 108, 110, 126, 131; 144, 150, 162, 179, Zuhruf 
62; Nuh a. 

(111) Al-i imran 126; Maide 113; Ental 10; Ra'd 28; Bakara 260; Nahl 106, 112; !sra 95; 
Fecr 27. 

(112) Bakara 206; Nisa 139; Yiinus 65; Suara 44; Fabr 10; Saffat 180; Sad 2, 82; Mii
nafikun 8 
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Kabr ( _r.All ) : Olunun yerle§tigi mahaldir. «Sonra onu oldiir-

ffiU§ ve · go.mmii§tiir.» (Abese, 21), «Kabirleri ziyaret edinceye kadar 
~okluk olmamz, sizi aldattu (Tekasur, 2), «Bilmez misin kabirlerde 
. olanlar di§an ~1kanld1gmda.» (Adiyat, 9), (Rag1b, Mufredat, 390) .113 

Kafir ( __,ii.SJI ) : Kuftir, bir §eyi gizlemektir. · Geceye kafir sifa

tmm· verilmesi ki§ileri gizlemesindendir. <;ift~iye ise tohumu yere giz
ledigi i~in kafir s1fatl verilir. Ancak bu, onlar i~in isim degildir. Ni
metin kufru veya kufram ise §tikrU.nu eda etmeyerek gizlemektir ... 
Kufrun en buytigu Allah'm birligini, veya · §eriatl veya peygamberini 
inkardu. Nimetin,inkan i~in kufran-1 nimet tabiri ~ok kullamhr ... Al
lah'm birligini, peygamberi veya §eriati, yahut her u~tinu birlikte inkar 
eden klmseye kafir denir. §eriatl ihlal edip Allah'a kar§l §ukur vazi
~esini ifa etmeyen ki§iye de kafir dendigi variddir. (Rag1b, Mufredat. 
433- 435) .114 

Kalb ( ~I ) : Bir §eyi hareket ettirmek, bir yU.zden obur yuze 

~evirmektir. «Diledigini azablandlnr, diledigine merhamet eder ve O'na 
dondiiriiliirsiiniiz.» (Ankebut, 21), ink1lab ise ytiz~evirmedir ... insanm 
kalbine gelince ~ok kan ~evirildigi i~in bu isim verilmi§tir. Kalb ta'bi
riyle, ytireklilik, yigitlik ve diger bunlarm -'dl§mdaki anlamlar kasde
dilir ... (Ra~b, Mufreda~, 411) .115 

(113) Tevbe 84; Haec 7; Fatxr 22; Miimtehine 13; Adiyat 9; Tekasiir 2; Abese 21. 
(114) Bakara 28, 85, 152, 90, 91, 61, 41, 217, 102, 126, 253, 258, 6, 26, 39, 89, 102, 105, 

161, 171. 212, 257; Al-i lrnran 10, 12. 55, 56, 86, 90, 91, 97, 116, 127, 149, 151, 156, 178. 
196, 70, 98, 101, 106, 21, 112, 72; MAide 12, 17, 72, 73; Nahl 39, 55, 84, 88, 72, 106; 
Meryem 77, 82; NOr 55; Neml 40; Rum 44; Lokman 12, 23; FatJ.r 39; Ha§r 16: 
C.a§iye 23; Nisa 42, 51, 56, 76, 89, 101. 102. 137, 167, 1~. 170, 131, 150, 60; Maide 3, 
10. 36, 73, 78, 80, 86, 103, 110, 64, 68; En'am 1, 7, 25, 30, 70; A'raf 66, 90; Enfal 12,_ · 
15, 30, 36, 38, 50, 52, 55, 59, 65, 73, 35; Tevbe 3, 26, 30, 37, 40, 54, 74, 80, 84, 90, 
97, 107; Ytlnus 4, 70; HQd 7, 27, 60, 68; Ra'd 5, 7, 27, 31, 32, 33, 43, 30; ibrahim 13, 
18, 8, 28; H1Cr 2; isrA 98; Kehf 56, 102, 105, 106, 80; Meryem 27, 73; Enbiya 36, 
39, 97; Haec 19, 25, 55, 57, 72; Mii'minun 24, 33; NOr 39, 57; FurkAn 4, 32, 55; 
Neml 67; Kasas 48; AnkebUt 12, 23, 52, 66, 67; Rfun 16, 58, 34, 51; Secde 29; Ah
zab 25; Sebe' 3, 7, 17, 31, 33, 43, 53; Fatll' 7, 26, 36, 14; Yasin 47, 64; SaffAt 170; 
SAd 1, 27; Ziimer 7, 63, 71; C.afir 4, 6, 10, 22; Fussilet 26, 27, 29, 41, 50, 9; Casiye 
11; 31; AhkAf ~. 7, 11, 20, 34; Muhammed 1, 3, 4, 8, 12, 32, 34; Fetih 22, 25, 26; 
ZariyAt 60; TUr 42; Hadid 15, 19; Ha§r 2, 11; Miimtehine 1, 2, 5; Miinafiktln 3; 
Te~Abun 5, 6, 7, 10, 2; Tahrim 7, 10; Miilk 6, 27; Kalem 51; Mearic 36; Miiddes
sir 31; ln§ikAk 22; BiirUc 19; Beled 19; Beyyine 1, 6; Nebe' 40. 

(115) Tevbe 48, 117; E'n'Arn 110; Kehf 42; NOr 44; Ahzab 10, 66; Al-i tmrAn 127, 151, 
159, 174; A'rat 101, 119, 179; Yusuf 63; Mutaffifin 31; Suara 89, 227; SAffat 84; 
C.Afir 18, 33; Kaf 33, 37; Enfal 12; Ytlnus 74; Ra'd 28; Htcr 12; Haec 32, 46: 
Nur 31; Suara 200; Rum 56; Ziimer 45; Muhammed 24; Fetih 4; Hadid 27; Na
ziat 8; Tahrim · 4. 
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Kavi ( IS~\ ) : Kuvvet, bazan da kudret manasmda kullamhr. 

((Size verdiklerimizi kuvvetle aim.» (Bakara, 193). Bazan da bir §eyde 
mevcud alan haz1r bir patansiyel i~in kullamhr. Kuvvet, bazan beden 
i~in, bazan kalb i~in, bazan dl§ardan gelen destek i~in, bazan da ilahi 
kudret i~in kullamllr. (Rag1b, Miifredat, 419) .116 

Kayyum ( - ~'I ('.r-- ) : Her §eyi muha.faza eden, iizerinde kaim 

alan ve ayakta kalma giiciinii ana verendir. «Allah O'dur ki O'ndan 
ba§ka ilah yoktur. 0, Hayy ve Kayyiim'dur.n (Al-i imran, 2), «Allah 
O'dur ki O'ndan ba§ka ilah yoktur. Hayy ve Kayyiim'dur.» (Bakara, 
255), (Rag1b, Miifredat, 417) .117 

Keffaret ( ;.J~I ) : Giinah1 gizleyen §eydir. Yemin keffareti 

de buradan gelmektedir. <<Yemin ettiginizde yeminlerinizin keffareti ... >> 
(Maide, 89), (Rag1b, Miifredat, 435) .118 

Kemal ( J~l ) : Bir §eyin kemali ondaki gayenin has1l alma

sidir. Bir §ey kemale erdi dendiginde bunun anlaiDI onun gayesinin 
hasll oldugudur. .. (Rag1b, Miifredat, 441 - 442). 

Kerim ( r-:!.}JI ) : Kerem S1fat1, Allah Teala i~in kullamldigm

da O'nu ihsamyla beliren liituflanmn ismidir. «Kim de kiifrederse, 
muhakkak ki Rabbim Ganidir, Kerim'dir.» (Neml, 40). Kerem sifat1yla 
insan nitelendirildiginde, insanda zahir cHan oviilmeye deger huylar ve 
fiillerdir. Bir ki§ide bu giizel huylar zahir olmad1k~a ana kerim ad1 
verUmez. Baz1 bilginler dediler: ki; kerem hiirriyet gibidir. Fakat hiir
riyet kii~iik ve biiyiik iyilikler i~in soylenirken kerem ise ancak biiyiik 
iyilikler i~in kullamhr. Allah yolunda biraz askeri techiz et_mek i~in 
mal harcayan kirr1Seye kerem Sifati verilir : «Muhakkak ki sizin Allah 
indinde en iistiin olammz (ekrem) en ~ok Allah'tan karkammzdu.>> 
(Hucurat, 13) . .. (Rag1b, Miifredat, 428 - 429) .119 

- (116) Bakar'a 63. 93, 165; A'raf 145, 171; Er{fal 52, 60; Tevbe 69; Hud 52, 66, 80; Nahl 92; 
Kehf 39, 95; Meryem 12; Neml 33, 39; Kasas 26, 76, 78; Rum 9, 54; Fabr 44; Gil
fir, 21. 22, 82; Fussilet 15; Muhammed 13; Zariyat 58; Tekvir 20; Tank 10; Necm 5: 
Haec 40, 74; Sura 19; Hadid 25; Miicadile 21; Ahzab 25. 

(117) Bakara 255; Al-i imran 2; Taha 111. 
(118) Maide 45, 89, 95; Bakara 276; ibrahim 34; Ziimer 3; Kaf 24. 
(119) Enfal 4, 74; Yusuf 21, 31; Haec 50; Mii'minun 116; Nur 26; Suarii 7, 58; Neml 29. 

40; Lokman 10; Sebe' 4; Yiisin 11, 27; Duhan 17, 26, 49; Vak1a 44, 77; Hadid 11, 
18; Hakka 40; Tekvir 19; infitar 6; Nisii 31; isra 23, 62, 70; Ahzab 31. 44; Rah · 
man 27, 78; Zariyat, 24; Fecr 15, 17. 
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I'L:-&JI ) : Ayakta durmad1r. ikamet ise bir yerde otur-

mad1r. Bu pek c;ok c;e§ittir. Bir §ahsm iizerinde kaim olmak, zorla veya 
ihtiyari olur. Bir §ey ic;in kaim olmak o §eye riayet edip korumaktir. 
K1yam, bir §eye azmetmektir . .. (Rag1b, Miifredat, 412) .120 

Kibr ( ~~ ) : Ki§inin kendi nefsiyle guru~lanmasma has bir 

halettir. Bu insamn kendi nefsini digerlerinden daha biiyiik gormesi
dir. Tekebbiir ise kibirlenmedir. Kibirlenmenin en biiyiigii hakk1 kabul 
etmekten imtina ederek, kulluk ile boyun egmekten kac;marak Allah'a 
kar§I biiyiiklenmedir. Biiyiikliik taslama ise iki §ekilde olur : Birisi in
sanm biiyiik olmay1 ara§tlnp istemesidir. Bu gerektigi §ekilde ve ge
rektigi yerde, gerektigi zamanda olursa oviilmeye degerdir. ikincisi ise 
kendi nefsinde bulunmayan §eyi kendi nefsinde varmi§ gibi gosterme
ye c;ah§makbr ki bu, yerilen biiyiiklenmedir. Kur'an-1 Kerim de «bii
yiikliik tasladi» diye ifade ·edilen i§te budur. 

Tekebbiir iki §ekilde olur : Birincisi, gerc;ekte ki§inin iyi fiillerinin 
digerlerinin iyiliklerinden fazla olmasidir. Allah'a tekebbiirliik s1fat1 
bu anlamda verilir. «Selam, Mii'min, Miiheymin, Aziz, Cebbar, Miite
kebbir'dir.» (Ha§r, 23). ikincisi ise zorla biiyiikliik taslamaktir. Ge
nellikle halkm miitekebbir Sifatiyla Sifatlandirdigi haldir : «Miitekeb
birlerin akibeti ne kotiidiir?» (Ziimer, 72) . Birinci §ekilde biiyiikliikle 
nitelendirilenlerin hali oviilmeye degerdir, ikinci §ekildekiler ise yeri
lir. (Rag1b, Miifredat, 422) .121 

Kitab ( yUll ) : Yazmak anlamma gelen k-t-b kelimesi iplikle 

bir deriyi bir deriye eklemektir. Orfte ise harflerin bir k1smmi bir kis
mma yaz1yla eklemektir . .. Yazmada aslolan hat ile diizenler koymak
tlr, ancak her iki §ekil ic;in de kullamlmi§tlr. Bunun ic;in Allah'm ke

·lamma kitab ismi verilmi§t.ir ... (Rag1b, Miifredat, 423) .127 

. (120) zdmer 68; Zariyat 45 ; Al-i imran 191; Nisa 5, 103; Maide 97 ; Furkan 64. 
(121) Gafir 27, 35, 76, 56; Ha§r 23; Nahl 29; Ziimer 60, 72; Nur 11. 
(122) Bakara 2, 44, 53. 78, 79, 85, 87, 89, 101, 105, 109, 113, 121, 129, 144, 145, 146, 151. 159, 

174, 176, 177, 213, 231, ·235, 187 ; Al-i imran 3, 7, 19, 20, 23, 47, 64, 65, (69 - 72) , 
75, 78, '79. 81, 98, 100. 110. 113, 119, 164, 184, ~86 , 187, 199, 145; Nisa 24, 44, 47, 51, 
54, 105, 113, 123, 127, 131, 136, 140, 153, 159, 171, 103, 66; Maide 5, 15, 19, 44, 48, 
57, 59, 65, 68, 77, 110. 21 . 32, 45; En'am 20. 38, 59, 89, 91, 92, 114, 154, 155 , 156, 157 , 

.. 7, 12, 54 ; A'rM 2, 37, 52, 169, 170, 196, 145 ; Enfa1 68, 75; Tevbe 29, 36, 51; Yunus 1, 
37, 61, 94, 21 ; Hud 1, 6, 17, 11Q; Yusuf 1; Ra'd 1, 36, 38, 39, 43; tbrahim 1; H1cr 1, 
4; Nahl 64, 79; isra 2, 4, 58, 13, 92; Kehf 49; Meryem 12. 16, 30, 41, 51, 54, 56; 
Taha 52; Haec B. 70; Mii'minun 49, 62; Nur 33; Furkan 35; Suara 2; Neml 1, 29, 
40, 75 ; Kasas 2, 43, 49, 52, 86; Ankebfit 27, 45, 46, 48, 51, 47 ; Rum 56; Lok.man 2. 
20; Secde 2, 23; Ahzab 6, 26 ; Sebe' 3; Fat1r 11, 25, 29, 31, 32, 40; Saffat 117; 
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Korku ( U._#l = Havf) : Korku; tahmin edilen veya bilinen 

bir i§aretle ho§la§Ilmayan bir §eyi beklemektir. Umit ve tama' da; tah
min e9.ilen veya bilinen bir i§areti sebebiyle sevilen bir §eyi beklemek
tir. Korkunun z1dd1 emniyettir. Hem diinyevi, hem de uhrevi husus
larda kullamlir : ((O'nun rahmetini umarlar azabmdan korkarlar.» 
(isra, 57), ((Hem Allah'm size hi~ bir delil ve burhan indirmedigi §ey
leri ona §irk ko§maktan korkmazken kendisine §irk ko§tugunuz §ey
lerden ben nas1l korkanm?» (En'am, 81), «Onlarm yanlan yataklarm
dan uzakla§Ir. Korku ve iimit ile Rablanna yalvanrlar.» (Secde, 16). 
Allah'dan korkmak; korkma tabiri ile zihne gelen; aslandan korkma 
gibi bir korku degildir. Burdak_i korkudan maksad; giinahlardan ka
~mmak ve taati se~mektir. Nitekim giinahlan terketmeyen korkak sa
yilmaz, denilmi§tir. Allah'm korkutmas1 ise ka~mmaya te§viktir. (Ra
gib, Miifredat, 161 - 162) .123 

Kudret ( ;J~\ ) : Bununla insan nitelendirildiginde; herhangi 
bir §eyi yapma imkamm saglayan hale verilen isimdir. Kudret s1fati 
Allah'a verildiginde bu; Allah'tan acz halinin reddidir. Allah'dan ba§ka 
birisinin mutlak kudret ile nitelendirilmesi muhaldir. Ancak lafzen bu 
ta'bir kullamlabilir. ~una giicii yeter anlamma, «kadirdir» demek daha 
d<;>grudur. 

Kadir ise, hikmet geregi olarak, ne fazla ne de eksik, tam olc;iide 
istedigini yapan demektir. Bunun ic;in kadir Sifati ancak Allah'a veri
lebilir. «Muhakkak ki Allah, her. §eye giicii yetendir.>> (Bakara, 20), 
(Rag1b, Miifredat, 394- 395).124 

Sad 29; Ziimer 1, 2, 41, 69, 23; Giifir 2, 53, 70; Fussilet 3, 41, 45; $urii 14, 15, 17, 52: 
Zuhruf 2, 4, 21, 80; Duhiin 2; Casiye 2, 16; Ahkaf 2, 4, 12, 30; K~f 4; Tur 2, 41; 
Vii.kta 78; Hadid 16, 22, 25, 26, 29; Ha~r 2, 11, 3; Cum'a 2; Kalem 37, 47; Miiddes
sir 31; Mutaffifin 7, 9, 18, 20; Beyyine 1, 4, 6; Enbiya 1, 105; Nebe' 29; Miica
dile 21, 22. 

(l23) Bakara 3~. 62, 112, 155, 262, 274, 277, 114, 182; Al-i 1mriin l'i'O; Nisa 83, 9, 34; 
Maide 69, 28, 108, 23, 54; En'iim 48, 15, 80, 81, 51; A'riif 35, 49, 56, 59; Yunus 62, 
83, 15; Nahl 112, 50; Ahzab 19; Zuhruf 68; Ahkiif 13; Kurey~ 4; Ra'd 12, 21; Rum 
24; Secde 16; Nur 55, 37, 50; Kasas 18, 21, 33, 34; Hud 103, 3, 26, 84; ibrahim 14; 
Rahman 46; Niiziat 40; Enfal 48, 26; Yusuf 13; Meryem 45; Suara 12, 14, 135; 
Ziimer 13; Giifir 26, 30, 32; Ahkiif 21; Ha~r 16; Tiiha 77, 46, 112; Fussilet 30; 
Neml 10; Kaf 45; Cinn 13; $ems 15; isra 57; Zariyat 37; Miiddessir 53; insan 7. 

(124) Bakara 20, 106, 109, 148, 259, 284; Fecr 16; Miirselat 23; En'am 91; Haec 74; Zii
·mer 67; Maide 34, 17, 19, 40, 120; Fetih 21; Ra'd 26; Nahl 75, 76; isra 30; Kasas 82; 
Ankebut 62; Rum 37, 50, 54; Sebe' 36, 39; Ziimer 52; $fua 9, 12, 29, 50; Beled 5; 
Bakara 264; ibriihim 18; Hadid 2, 29; Fussilet 10, 39; Miiddessir 18, 19, 20; A'la 3; 
Kalem 25; Ktyame 4; Al-i imran 26, 29, 165, 189; En'am 17; Enfal 41; Tevbe 39: 
Hud 4; Nahl 70, 77; Haec 6, 39; Nur 45; Ankebut 20; Fabr 1, 44; AhkAf 33; Ha~r 6:· 
Miimtehine 7; Te~abiin 1; Talak 12; Tahrim 8; Miilk l; Nisa 133, 149; Furkan 54: 
Ahzab 27; Fetih 21. 
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Kurban ) : Ki§iyi Allah'a yakla§tlran §eydir. Orfte ise 

ibadet i~in kesilen kurban<hr : «Onlara Adem'in iki oglunun haberini 
oku. Hani ikisi birer kurban kesmi§lerdi.» (Maide, 27), «Allah bize ah
detti ki bir kurban getirinceye kadar hi~ bir peygambere iman etme
yelim.» (Al-i imran, 183), (Rag1b, Miifredat, 399) .125 

La'net ( ~~ ) : Red ve kovulma §eklinde uzakla§t1rmad1r. 

Allah'm la'neti ahirette ceza<hr, diinyada ise rahmet ve tevfikinin ke
silmesidir. insamn la'neti ise, ba§kasmm aleyhinde dua etmesidir : uTa
mdiklan §ey kendilerine geldiginde onu inkar ettiler. Dogrusu, Allah'm 
la'neti kafirlerin iizerinedir.» (Bakara, 89), «Dikkat edin Allah'm la'
neti zalimler iizerinedir.» (Hud, 18), uisrailogularmdan kiifretmi§ olan
lar Davud ve Meryem oglu isa'mn lisamyla la'netlendiler.>> (Maide, 
78), (Rag1b, Miifredat, 451). 126 

"Latif ( ~~ ) : Bu Sifatla bir cisim nitelendirildiginde ag1rm 

z1dd1 olan hafif anlamma gelir. Hafif harekete ve ince i§leri yapmaya 
· da liituf ve letafet tabiri kullamhr. Bazan da Iatif tabiriyle duyulann 

kavramad1g1 §eyler ifade edilir. Allah Teala'mn Latif s1fatlyla nitelen
dirilmesi de bu §ekilde olabilir veya O'nun e§yanm inceliklerini bil
mesinden dolay1 olabilir. ((Allah kullanna Iiituf sahibidir, dilediginj 
nz1klandmr. 0, Gani'dir, Aziz'dir.n (~ura, 19), ((Muhakkak ki benim 
Rabbi!TI diledigine Iiituf sahibidir. Muhakkak ki 0, Alim'dir, Hakim'
dir.» (Yusuf, 100), (Rag1b, Miifredat, 450) .127 

Magfiret ( ; _,.u..ll ) : Allah i~in, giinahm neticesinden kullan 

korumak anlamma gelir. ((Ve dediler ki i§ittik ve itaat ettik, Rabb1m1z 
bizi bagi§la, donii§ yine Sanad1r.n (Bakara, 285), uRabbinizden mag
firete ve geni§ligi goklerle yeryiizii kadar olan cennete kO§U§Un. Bu, 
miittakiler i~in hazirlanmi§tii ·!•> (Al-i imran, 143), «Muhakkak ki Rab- , 
bin magfiret ve elim azab sahibidir.u (Fussilet, 43), <<iman etmi§ ve 
salih ameller i§lemi§ olanlar i~in biiyiik magfiret va.rd1r.>> (Fat1r, 7), 
t<Muhakkak ki senin Rabbm magfireti bol oland1r.>> (Necm, 32), (Ra-· 
g1b, Miifredat, 362) .128 

(125) Al-i imran 183; Maide 27 : Ahkaf 28. 
(126) Ahzab 54, 57, 68; Nisa 47, 93 , 118, 46, 52; Mrude 13. 60; Bakara 88, 159. 89. 161 : 

Tevbe 68: Muhammed 23 : Fetih 6: Ankebut 25 ; Al-i imran 61. 87: A' riif 44: Htid 
18. 60, 99; Ra'd 25; Hicr 35; Nur 7: Kasas 42 Gafir 52. 

(127) En'am 103: Yusuf 100: Haec 63 ; Lokman 16 ; $ura 19 ; Miilk 14 : Ahzab 34. 
(128) Bakara 175, 221, 263. 268, 184; Al-i irnran 133, 136, 157, 31, 129, 135: Nisa 96. 411. 

116. 137. 168; Maide 9, 18, 40 : Enfal 4, 74. 29, 70 ; Hud 11: Ra'd 6; Haec 50: Nur 2ii: 
Ahzab 35, 71; Sebe' 4; Fabr 7: Yasin 11. 27 : Fussilet 43: Muhammed 15, :i4: F<' 
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Mesh ( . e-JI ) : Eli, bir §eyin iizerinde yiiriitmek ve onun iize

rindeki izi silmektir. Her iki anlam ic;in ayn ayn da kullamhr. Yeri 
meshetmek ise siirmek ve ekmek' anlammad1r. . . . ~er'i orfte; suyu or
gamn iizerinde gezdirmektir. «:ea§lanmZI ve topuklanmza kadar ayak
lanmzl meshediniz.ll (Maide, 6). Denildi ki; Hz. isa'ya Mesih denme
sinin sebebi; yeryiiziinde gezinir olmasmdandlr. <;iinkii onun zamanm
da bir topluluga yeryiiziinde gezdikleri ic;in "Me§§ain" ve · "seyyahin" 
ad1 verilmi§tir. Denildi ki; ona Mesih adlnm verilmesi; hastalan mes
hedip iyile§tirmesindendir. Denildl ki; ona Mesih admm verilmesi; 
anas1mn .karnmda yag siirillmii§ olarak c;1kmasmdandlr. 

Baz1lan da dediler ki Mesih kelimesi ibranca Me§Uh kelimesinden 
muarrebtir. Nitekim Mlisa da ibranca'da Mu§a idi... (Ra~b, Miifre
dat, 467 - 468) .129 

Me§iyyet ( ~~ ) : Kelamc1lann ekseriyetine gore me§iyyet, 
irade demektir. BaZilanna gore ise me§iyyet aslmda bir §eyin icab1 ve 
o §eyde isabettir. Ancak _orfte irade yerine kullamhr. Me§iyyet Allah 
Teala ic;in icaddlr, insanlar ic;inse isabettir. Denildi ki; me§iyyet, Al
lah ic;in bir §eyin varh~m gerektirir, bu sebeple <<Allah isterse olur, 
istemezse olmaz,, denilir. Allah'm iradesi ise murad edilenin muhak
kak var olmas1m gerektirmez. Nitekfrn <<Allah sizin ic;in kolayhk ister 
de zorluk istemez.,, (Bakara, 185), <<Allah, alemler ic;in zulmii murad 
etmez.,, (Al-i imran, 108), <<Allah kullan i~in zulmii murad etmez.l> 
(G8.fir, 31) ayetlerinde, irade kelimesi bu §ekilde kullartllmaktad1r. Bi
lindigi gibi zorluk ve zuliim insanlar arasmda bulunabilir. 

Denildi ki; irade ile me§iyyet arasmdaki farklardan birisi de §Udur: 
insan iradesi; ondan once Allah'm iradesi bulunmadan da bulunabilir. 
<;iinkii insan olmeyi murad eder ama Allah bunu gerc;ekle§tirmez. in
samn me§iyyeti ise ancak Allah'm me§iyyetinden sonra miimkiin olabi
lir .. Nitekim Allah Tea.Ia buyurur ki : <<Allah i.Stemedik~e siz isteyemez
siniz.,, (insan, 30), «Alemlerin Rabb1 olan Allah istemedik~e siz iste
yemezsiniz.,, (Tekvir, 29), (Rag1b, Miifredat, 272) .130 

.Millet ( a.JI ) : Din gibidir. Allah'm; kullanna, huzur-u ila-

tih 2, 14, 29; Hucurat 3; Necm 32; Hadid 20, 21, 38; Miilk 12; Miiddessir 56; Ka
sas 16; SOra 43; Te~Abiin 14; A'rAf 149; Tevbe 80; YOsuf 92; tbrahim 10; TahA 73: 
NOr 22; SuarA 51, 82; Ziimer 53; AhkAf 31; Saff 12; MiinafikOn 6; ~dabiin 17; 
NOh 4; Casiye 14; SOrA 37. 

(129) Sad 33; Al-i lmran 45; Nisa 157, 171, 172; Maide 17, 72, 75; Tevbe 30, 31. 
(130) Bakara 20; Hadid 28; lsra 37, 195; Lokman 18; TAhA 40, 128; Kasas 25; A'rAf 195; 

FurkAn 7, 20, 63; Secde 26; En'am 122; NOr 45; Miilk 15, 22; SAd 6; Kalem 11. 

Tefstr, c. I, F. 35 
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hiyeye ula§malan i~in peygamberlerinin lisamndan · koymu§ oldugu hii
kiimlerdir. Millet ile din arasmdaki fark §Uradandir. Millet; sadece is
nad edilen bir peygambere izate edilir. <<ibrahim'in dinine (milletine) 
hanif olarak tabi olun.» (Al-i imran, 65), ((Ben atalanm ibrahim, is
hak ve Ya'kub'un dinine (milletine) tabi oldum.» (Yusuf, 38). Allah'a 
veya Peygamberin iimmetinden bir ki§iye izate edilerek kullamlmaz. 
Ancak §eriatl ta§Iyanlar i~in kullamhr, §eriata mensub ferdler i~in de
gil. Onun i~in Allah'm milleti denilmedigi gibi benim milletim veya 
Zeyd'in milleti de denilmez. Ama Allah'm dini, Zeyd'in dini denilir .. . 
Mille.t Allah'm kuydugu §eriata uygun §eye, din ise itaat manasmda 
onu yerine getiren ki§i i~in kullamhr. (Rag1b, Miifredat, 471- 472) .131 

Miibarek ( .!l.Jl,..JI , ) : Bereketin bulundugu ve hayrm yer aldigi 

§eydir. Bu manada : ~t i§te bu zikir, miibarektir, onu indirdik.» (En
biya, 50), «Ve beni miibarek kilmi§tm> ayetlerinde miibarek kelimesi 
ilahi hay1rlann yeri manasma kullamlmi§tlr. «Biz onu miibarek bir 
gecede indirdik.» (Duhan, 3) ayetinde ise gokyiiziinden indirilen su
yun bereketine dikkatler ~ekilmektedir .. . ilahi hay1r hissedilmeyecek 
yerden, say1ya, s1raya gelmeyecek §ekilde ortaya ~1kt1g1 i~in ilahi ha
yirdan fazlaca mii§ahede edilen §eylere miibarek ve bereketli denmi§
tir. <<Gokyiiziinde bur~lar llnlan (miibarek) yiicedir.» (Furkan, 61) aye
tinde sozii ge~en bur~lar ve y1ldizlar vas1tas1yla Allah'm iizerimize sag
tlgi nimetine dikkatler gekilmektedir. «Yaratanlann en giizeli olan Al
lah yiicedir (miibarektir) .» (Mii'minun, 14), «Fiirkam indiren ne yiice
dir (miibarektir) .» (Fiirkan, 1), <<Alemlerin Rabbi olan Allah yiicediJ· 
(miibarektir) .» (A'rat, 54), ((Miilk elinde olan yiicedir (miibarektir) .)> 

(Miilk, 1) ayetlerinde biitiin mezkur iyiliklerin Allah'a has olduklan
na dikket gekilmektedir. (Rag1b, Miifredat, 4) .132 

Miicadele ( J.,~ l ) . : Miicadele. tartl§mak ve dogii§mek kasd1yla 

bir yere girmektir. C-D-L kelimesinin aslmda muhkem ve saglam yap
mak anlam1 vard1r. Mucadele edenlerden her birisi, digerini kendi g6-
rii§iine ~ekmek igin ~ah§mak istediginden dolaYI bu kelime kullaml
mi§tlr. Denildi ki; cidal kelimesinin ash; ~atl§ma ve insanm arkada
§Illl sert bir yere dii§iirmesidir «Ve onlarla en giizel §ekilde mucadele 
et», «Allah'm ayetlerinde tartl§maya girenler "Eger seninle miicadele 

(131) 

(132) 

Bakara 130, 135, 120; Al-i imran 95; Nisa 125; En'am 161; Yiisuf 37, 38 ; Nahl 123: 
Haec 78; Sad 7; A'rat 88, 89; ibrahim 13; Kehf 20. 
Fussilet 10; A'raf 54, 96; Mli'miniin 14, 29 ; Furkan 1. 10. 69 ; Gafir 64 ; Zuhruf 85; 
Rahman 78; Miilk 1; Hiid 48, 73 ; En'am 92, '155 ; Enbiy§ 50; Sad 29; Al-i imran 96; 
Meryem 31 ; Kat 9; Nur 35, 61; Kasas 30; Duhan 3. 
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ederlerse Allah en 1y1 bilendir. Dogrusu sen bizimle tarti§tm ve tar
ti§ma buyudi.i.» (Rag1b, Mufredat, 89- 90) .133 

Nas ( ._,.\.:.!1 = insan) : Nas kelimesinin ash unastir. Denildi ki; 

kelimenin ash da nisyan ve unutma anlamma gelen N-S-Y fiilinden 
kalbolmu§tUr. uDe ki insanlarm Rabbma Sigm1nm ... >> (Nas, 1). Nas 
kelimesi, bazan mi.izekker olur ve bununla faziletli ki§iler kasdolunur. 
(Ragib, Mi.ifrech1t, 509). 

) 

Nefs ( ..,....WI ) : Ruh'tur. «Bugun nefislerinizi pkarm, bugi.in 

horluk azab1yla cezalandmlacakSlniZ.» (En'am, 93), <<Ve biliniz ki Al
lah, nefislerinizde ola.m bi1ir, oyleyse O'ndan sakmm.» (Bakara, 233), 
«Sen benim nefsimde olam bilirsin, bense senin nefsinde olam bilmem.» 
(Maide, 116), trAllah bizzat sizi korkutur ve donti§ Allah'adir.» (Al-i 
imran, 28), (Rag1b. Mi.ifredat·, 501) .134 

Nehy ( ~~ ) : Bir §eyde:p. ahkoymakt1r. «Gormedin mi ki, 0 

bir kulu namaz k1lchgmda nehyeder.» . _(Alak, 9). Nehyin - mana ba
klmmdan-- soz ile olmas1yla ba§ka §ekilde olmas1 arasmda fark yok
tur. Soz ile nehyin, yap veya yapma §eklinde olmas1 farks1zd1r. Lat1z 
bak1mmdan nehy, <<§oyle yapma»dir. - ~oyle yapma dendiginde hem la
fiz hem de mana baklmmdan birlikte nehy olunur. (Rag1b, Mufre
dat, 507) .135 

Nimet ( . 4.&JI ) : Gi.izel haldir. Nimet cins ic;in oldugundan hem 

az, hem cte r;ok i<;in kullamhr. «Eger Allah'm nimetlerini sayacak olur
samz onu bitiremezsiniz.» (ibrahim, 34), «Size in'am ettigim nimetimi 
hatlrlaym.>> (Bakara, 40), «Bugun sizin dininizi kemale erdirdim ve 
uzerinizdeki nimetimi tamamlad1m.» (Maide, 3) .. . tn'am ise ihsam 
ba§kasma ula§tlrmaktlr. ihsan edilen, . konu§an varhklar ti.irunden ol-

(133) Nisa 107, 109: Giifir 4, 5, 35, 56, 69; Haec 3, B. 68; Nahl 111; Miicadile 1; Anke
bUt 46; Kehf 56: Lokman 20; Hud 74; Ra 'd 13; ~ura 35; Bakara 197. 

(134) Bakara 48. 123. 233, 281, 72, 286; Al-i imran 25, 30, 145, 161, 185; Nisa 1, 4; Ma 
ide 32, 45; E'n'iim 70, 98, 151, 164, 152, 158; A'riif 42, 189; Yunus 30, 54, 100; 
Hud 105; Yusuf 53, 68; Ra'd 33, 42; Ibrahim 51; Nahl 111; isra 33; Kehf 74 ; 
Tiiha 15, ~0; Enbiya 35. 47; Furkfm 68; Ankebut 57; Lokman 28, 34; Secde 12, 17 ; 
Yasin 54; Ziimer 6, 56, 70 ; Gafir 17; Casiye 22; Kaf· 21; Ha!)r 18; Miiddessir 38 ; 
K1yame 2; Naziat 40; Tekvir 7, 14 ; infitar 5, 19; Tank 4; Fecr 27; ~ems 7; 
Mii'minlin 62; Kasas 19, 33; Miiniifikun 11; Talak 7. 

(135) Haec 41; Ankebut 45; Al-i imran 110; Nahl 90 ; A'Iak 9, 15; Miimtehine 8, 9; Maide 
63, 79; A'riif 157, 165; Al-i imran 104, 114; En'am 26; Tevbe 12, 67, 71 ; Hud 116: 
Nisa 31. 171; Bakara 275, 191, 193 ; Enfal19, 39; Yasin 18; Nasr 7. 
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dugu takdirde in'aril kelimesi kullamhr, yoksa falanca atma in'am 
etti denmez. «Kendilerine nimet verdiklerinin- yoluna.» (Fatiha, 6), 
(Rag1b, Mti.fredat, 499). 136 

Nur ( .;,.:JI ) : Gormeye yardlm eden ve yay1lan l§Iktlr. Nur dti.n

yevi ve uhrevi olmak ti.zere ikiye aynhr. Dti.nyevi nur da iki klsimdlr. 
Bir k1sm1 basiret gozti.yle akledilir ki bu, ilahi emirlerden yayllan §ey
l~rdir. Aklm nuru, Kur'an'm nuru gibi. ikinci klsm1 ise gozle hissedi
len nurdur; ay, giine§ ve ylld1zlar gibi cisimlerden yayllan aydmlatlcl 
§eydir. ilahi· nurun ornegi §U ayet-i ketimelerdeki" nllrdur : «Dogrusu 
size Allah katmdan bir nur ve apa~1k bir kitab gelmi§tir.» (Maide, 15), 
(eVe sen kitab nedir bilmezdin, iman nedir bilmezdin fakat biz kulla
nmizdan diledigimize hidayete gotti.rti.cti. bir nur kilmi§Izd1r.>l (§ura, 
56},, «Allah'm, gogsiinti. islam'a a~ml§ oldugu kimse gibi midir? 0 Rab
binden bir nur ti.zeredir.n (Zti.mer, 22), «Ntlr ti.stti.ne nurdur. Allah di
ledigini nuruna hidayet eder.>> (Nur, 35). 

Gozle gorti.len, duyulur nurun ornegi de §U ayet-i kerimelerdir : 
<(O'dur gti.ne§i aydlnllk ve ay'1 da nur yapan.>) (Yunus, 5). Gti.ne§i ziya, 
ay'l d.a nur yapan diye tahsis edilmesi ziyamn nurdan daha ozel olma
.smdandlr. Ate§ anlamina gelen nar ile aydmhk anlamina gelen nur 
aym koktendir. (Rag1b

1 
Mti.fredat, 508) .137 

Nti.zlll ( .J.Jj.JI ) : Aslmda yukardan a§ag1ya dogru ini§tir. inzal 

ise indirmektir. Allah'm nimet ve musibetini insanlann ti.zerine indir
mesi ve insanlara vermesi gibL inzal; ya bir §eyin kendisini indirmek 
~eklinde olur (Kur'an'I indirmek gibi). Veya sebeplerini indirerek, ona 
rehberlik etmek §eklinde olur, demirin ve elbiseniri indirilmesi gibi. 
c(Hamd o Allah'a mahsustur ki kuluna kitab1 indirmi§tir.)) (Kehf, 1), 
(Rag1b ,Miifredat, .488) .138 

(136) Nisa 69, 72; MB.ide 23, 7, 11, 20, 6, 3, 110; Meryem 58; Ahzab 9, 37~ Ba:kara 211, 
231, 40, 47, 122. 150; Al-i lmran 103, 171, 174; Enfal 53; tbrahim 6, 28, 35; Nahl 18, 
53, 71, 72, 83, 114, 81; suara 22; Ankebiit 67; Lokman 20, 31; Fabr 3; SAffat 57; 
Ziimer 8, 49; Zuhruf 13; · HucurAt 8; Ttlr ~; Kamer 35; Kalem 2, 49; Leyl 19; . 
DuM 11; Yiisuf 6; .Fetih 2; Hiid 10. 

(137) Bakara 17, 257; MB.ide 15, 16, 44, 46; Nisa 174; En'Am 1, 91, 122; A'rAf 157; Tev
be 32; Ra'd 16; tbrahim 1, 5; Niir 35, 40; Ahzab 43; Fat1r 20; Ziimer 22, 69; 
Hadid 9, 13, 28, 12, 19; Saff 8; Te~abun 8; Talak 11; Yiinus 5; Siira 52; Niih 16: 
Tahrim a. _ 

(138) lsra 82, 93, 102. 105; Suara 4. 193; Saffat 177; Hadid 16; Sebe' 2; Bakara 176, 90, 
22. 91, 164, 170, 174, 213, 231; Al-i imran 3, 151, 4, 7, 154; Nisa 136, 140, 61. 
173, 166;. A'rAf 71, 196, 33; Furkan l; Ankebtit 63; Ziimer 23; ZuhruT i1; Muham~ 
med 9, 26~ Miilk 9; HICr 8, 21; MAide 112; En'Am 37, 81, 91, 93 .• 99; 114; Enfal 11; 
Nahl2. 101. 10. 24; 30, 65; Haec 71; NOr 43; Rtim 24; Lokman 34; ~Afir 13; Siirl 
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Rabb ( y )1 ) : Aslmda terbiye edici demektir. Terbiye ise bir ' 

§eyi yava§ yava§ tamamlamncaya kadar in§a etmek demektir. Nite
kim denir ki, benim i~in Kurey§li bir adam1 terbiye etmek, Hevazin 
kabilesine mensub bir adaffil terbiye etmekten daha ~ok sevimlidir. 
Rab~ fail yerine masdard1r. Mutlak olarak Rabb kelimesi mevcudatm 
menfaatini tekeffiil eden Allah Teala'dan ba§kas1 i~in · soylenmez. 
«Rabbmiztn rlzkmdan yeyin ve O'na §iikredin. Giizel bir belde ve ba
gi§layan bir Rabb.» (Sebe', 15), «Size melekleri ve peygamberleri Rabb 
olarak benimsemenizi de emretmez.» (Al-i imran, 80). Yani ilahlar de- . 
mektir. Rabb kelimesi izafetle Allah ve ba§kalan i~in soylenebilir : 
<rAlemlerin Rabbi.>> (Fatiha, 1), «Sizin de ccRabbiniz, oncekilerin de 
Rabbi olan Allah'l.>> (Saffat, 126). Evin sahibi, atm sahibi anlamma 
Rabb ta'biri kullamhr. Nitekim Allah Teala'nm §U kavli bu anlamda
dir : «0 ikisinden kurtulacag1m sand1g1 kimseye dedi ki efendin (Rabb) . 
yanmda beni an. Fakat §eytan onu efendisine (Rabb) anmay1 unut
turdu.» (Yusuf, 42), «Bunun iizerine ona el~i gelince efendine (Rabb) 
don ve ellerini kesen o kadmlann zoru ne idi kendisine sor. §iiphesiz 
ki benim Rabbim onlarm diizenini bilir dedi.» (Yusuf, 50), ·«0 da Al
lah'a s1gmmm, dogrusu kocam benim efendimdir (Rabb) bana iyi bak
mi§tlr, muhakkak ki zalimler asia felah bulmazlar dedi.» (Yusuf, 23). 
Rabbani ise Rabba mensub demektir.' (Rag1b, Miifredat, 184) .139 

Rahmet ( 4.> )I ) ~ Acman kimseye iyiligi gerektiren yumu§ak 

davram§tlr. Bazan miicerred yumu§akhk i~in kullamhr, bazan da yu
mu§akhktan miicerred iyilik i~in kullamhr. · Allah, falancaya rahmet 
etsin derken boyledir. Bari Teala bu s1fatla nitE',lendirildiginde, onunla 
ancak· yumu§akhktan azade miicerred iyilik kasdedilir. Bunun i~in ri
vayet edilmi§tir ki; Allah'tan rahmet; in'am ve liituftur, insanlardan 
rahmet ise; yumu§akhk ve sevgidir ... Rahman s1fat1 ancak Allah i~in 
kullamhr; ba§kas1 i~in onu kullanmak sahih olmaz. Zira Rahman; 

Z7, 28, 15, 17; Hadid 9; Maide 44, 45, (47-49), 104; Tevbe 26, 40, 97; Yiinus 59; 
Yiisuf 40; Ra'd 1'7; Ibrahim 32; Kehf 1; Taha 53; Haec 63; Neml 60; Lokman 21; 
Ahzab 26; Fabr Z7; Yasin 15; Ziimer 6, 21; Fussilet 14; Casiye 5; Fetih 4, 18, 26: 
Necm 23; Talak 10. 

(139) Fatiha 2: Bakara 131; Maide 28; En'am 45, 71, 162, 164; A'rAf 54, 61, 67, 104, 121, 
122; Tevbe 129; Yiinus 10. 37; Ra'd 16; lsra 102; Kehf 14; Meryem 65; Taha 70; 
Enbiya 22, 56; Mii'miniin 86, 116; ~uara 16, 23, 24, 26, 28, 47, 48, 77, 98, 109, ·128. 
145, 164, 180, 192; Neml 8, 26, 44, 91; Kasas 30; Secde 2; Sebe' 15; Yasin 58: Sar
ratt 5, 87, 126, 180, 182; Sad 66; Ziimer 75; ~afir 64, 65, 66; Fussilet 9; Zuhruf 46 .. 
1!2; Duhan 7, 8; Casiye 36; Zariyat 23; Necm 49; Rahman 17; Vak1a 80; Ha$r 16; 
Hakka 43; Mearic 40; Miizzemmil 9; Nebe' 37; Tekvir 29; Mutaffifin 6; Kurey~ 3: 
Falak 1: Nas 1. 
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rahmeti her §eyi ku§atan demektir. Rahim Sifatl ise O'ndan ba§kalan 
ic;:in de kullamhr. <;iinkii o, rahmeti c;:ok olan demektir .. . · 

Denildi ki; Allah, diinyamn Rahmam, ahiretin de Rahimi'dir. 
<;iinkii diinyada liitfu mii'minlere ve kafirlere, ahirette ise mii'minlere 
tahsis edilmi§tir. «Muhakkak ki Ailah Gafur'dur, Rahim'dir.>> (Baka
ra, 182, 192, 199), «Ve rahmetim her §eyi ku§atmi§tlr. onu' Allah'dan 
korkanlar ic;:in yazacag1m.» (A'raf, 156), (Rag1b, Miifredat, 191- 192) .14P 

Recm ( ' 
~ )1 ) : Ta§ atmaktlr. «Ey Nuh, eger son vermezsen 

sen muhakkak ta§lananlardan olursun dediler.>> (~uara, 116), «Taraf
tarlann olmasayd1 seni ta§lard.Ik.» (Hud, 91), «Sizden hab~rleri olursa, 
sizi ya ta§la oldiiriirler veya dinlerine dondiiriirler.>> (Kehf, 20). Recm, 
vehm ,ve zann ile bir §ey soylemeye, kiifre ve kovmaya istiare olarak 
da kullamhr. «Karanhga ta§ atar gibi magara ehli iic;:tiir, dordiinciisii 
kopekleridir derler.>> (Kehf, 22), (Rag1b, Miifredat, 190) .141 

Rehbaniyet ( ~~)I ) :-A§m korkudan ibadette ifrata ka~mak

tlr. «Onlann uydurduklan rehbftniyete gelince, onu biz yazmad1k, fa
kat kendileri Allah'm nzasm1 kazanmak ic;:in yaptllar. Ama buna da 
hakk1yla ria yet etmediler.» (Hadid, 27). Ruhban ise, rehbaniyete da
lan ki§idir tek ve c;:ok ic;:in aym kelime kuFamhr. (Rag1b, Miifredat, 
204) .142 

Resul ( J,.....)l ) : H1zhca gonderilen manasmad1r. Bazan ta§Im

lan soze, bazan da soz ve el~iligi ta§Iyan kimseye resul denir. Resul 
hem miifred, hem cemi'dir. «Andolsun ki size kendinizden bir peygam
ber (resul) gelmi§tir . . . >> (Tevbe, 128), «Biz alemlerin Rabbinin el~ile
riyiz.>> (~uara, 16). Allah'm el~isi manasma resul ile; bazan melekler, 
bazan da peygamberler kastedilir. Meleklerin kastedildigine ornek §U 

ayet-i celilelerdir : «Muhakkak ki o, §erefli bir el~inin soziidiir.>> (Hak
ka, 40), «Ey Lut, biz Rahbmm el~ileriyiz, onlar sana eri§emiyecekler.>) 

(140) Bakara 157, 178, 218; Hud 43, 119, 9, 17, 28, 58, 63, 66, 73, 94; Yusuf 53, 111; Du 
han 42; Gafir 7, 9; Miilk 28; Ankebut 21, 51; Al-i imran 132, 8, 107, 157, 159 ; 
En'am 155; A'rB.f 63, 204, 49, 52, 56, 72, 154, 203; Nur 56; Neml 46; Yasin 45 ; 
Hucurat 10; Nisa 96, 175; En'am 12, 54, 133, 147, 154, 257; Tevbe 21, 61; Yunus 21. 
57; H1cr 56; Nahl 64, 89; isra 24, 28, 82, 87, 100; Kehf 10, 58, 65, 82, 98 ; Mer
yem 2, 21; Enbiya 84, 107 ; Neml 77; Kasas 43, 46, 86; Rum 21 , 33, 36, 50; Lok
man 3; Ahzab 17; Fabr 2; Yasin 44; Sad 9, 43; Ziimer 9, 38, 53; Fussilet 50 ; 
:;lura 48; Zuhruf 32; Duhan 6; Casiye 20; AhkB.f 12, 27. 

(141) Hud 91; Meryem 46; Duhan 20; Yasin 18; Kehf 20. 22; Miilk 5. 
(142) Bakara 87, 101, 143, 214, 285; Al-i imran 32, 53, 81, 86, 132, 144, 153, 172, 183; Ka

sas 32; Ha~r 13; Enbiya 90; Tevbe 31, 34; Maide 82; Hadid Z7. 
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(Hud, 81), «El~ilerimiz Lut'a gelince, onlann gelmelerinden endi§eye 
dii§tii.>> (Hud, 77), <<El~ilerimiz ibrahim'e miijdelerle gelmi§, selam de
mi§lerdi ... » (Hud, 69), «Birbiri ardmca gonderilen (el~i) lere andol
sun.» (Miirselat, 1), «Hay1r, oyle degil, yanlarmdaki el~ilerimiz yaz
maktadir.» (Zuhruf, 80). 

Peygamberlerin kasdedildigi el~ilerin varid oldugu ayetler ise §6y
ledir : «Muhammed sadece bir Peygamber (Resul) dir. O'ndan once de 
nice peygamber · (Resul) ler gelip ge~mi§tir.» (Al-i imran, 144), «Ey 
Peygamber (Resul) Rabbinden sana indirileni teblig et. Eger yapmaz
san O'nun el~iligini yapmami§ olursun.» (Maide, 67), «Biz Peygamber
leri (Resulleri) ancak miijdeleyici ve uyanc1 olarak gondeririz.>} 
(En' am, 47), (Rag1b, Miifredat, 195) .143 

Re'y ( .;ijl = Gorii§) : Re'y bir nefsin zanm galip ile iki ~eli§ik 

§eyden birisine inanmas1d1r. Bu anlamda Allah Teala §Oyle buyurur: 
«Onlan gozleri gore gore iki misli goriiyorlardi.» (Yani gozleriyle ken
dilerinin iki misli oldugunu zannediyorlardl.) Reviyye ise, bir §eyin 
dii§iiniilmesi ve re'yin elde edilmesi konusunda nefiste mevcud olan 
hatiralar arasmda dola§mad1r. (Rag1b, Miifredat, 206). 144 

R1za ( ~ }\ = Ho§nutluk) : Kulun Allah'tan nzas1; Allah'm 

hiikmiiniin aki§Inl ho§ kar§Ilamas1d1r. Allah'm kuldan ho§nutlugu ise; 
onun Allah'm emrine uydugunu, nehyinden sakmd1gm1 gormesidir : 

· «Allah onlardan ho§nftd olmu§tur, .onlar da Allah'm liitfundan mem
nun olmu§lardir.» (Maide, 118), «Andolsun ki sana o agacm altmda 
biat ederlerken, Allah mii'minlerden · ho§nud olmu§tur.» (Feth, 18), 
(CBugiin dininizi kemale erdirdim iizerinize olan nimetimi tamamla
dlm ve si~e din . olarak islamiyeti begendim.» (Maide, 3), «Yoksa ahi
reti b1rak1p ta diinya hayatma m1 raz1 oldunuz?» (Tevbe, 38), «Sizi 
ag1zlanyla ho§nud etmeye ~ah§Irlar, ama kalpleri dayat1r.» (Tevbe, 
8), «Bu, onlarm gozlerinin aydm ol~as1, iiziilmemeleri ve kendilerine 

(143) Bakar-a 87, 101, 143, ,214, 285; Al-i imran 32, 53, 81, 86, 132, 144, 153, 172, 183; Nisa 
42, 59, 61, 64, 69, 80, 83, 115, 15, 170, 171; Maide 41, 67, 70, 75, 82, 92, 99, 104; 
A.'raf 61, 67, 104, 157, 158; Enfal 1, 24, 27, 41; Tevbe 13, 61, 81, 88, 99, 120, 128; 
Yunus 47; Yusuf 57; Ra'd 38; tbrahim 4; H1cr 11; Nahl 113; Meryem 19; Taha 96; 
Enbiya 25; Haec 52, 78; Ntir 47, 54, 56, 63; Furkan 7, 27, 30; Suara 16, 107, 125, 
143, 162, 178; Hakka 10, 40; Tegabun 12; AnkebGt 18; Ahzab 21, 40, 53; Yasin 30; 
Gafir 78; Zuhruf 29, 46; Duhan 13, 17, 18; Muhammed 32, 33; Fetih 12, 29; Hu
curat 3, 7; Zariyat 52; Hadid 8; Miicadile 8, 9, 12; Ha~r 7; Miimtehine 1; Saff 5, 
6; Miinatikun 1, 5, 7; Cinn ~7; Miizzemmil 16; Tekvir 19; Sems 13; BeyY,ine 2. 

(144) Al-i imran 13; Hud 27; Meryem 74; Yusuf 43; isra 60; Satfat 105; Fetih 27; Yu
suf S, 43, 100. 
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verdigin §eylere raz1 olmalan i<;in daha elveri§lidir.>> (Ahzab, 51), (RA
gib, Mufredat, 197) .145 

R1zk ( _;j )\ ) : ister dlinyevi olsun, ister uhrevi olsun, bazan 

slirekli verme,k ic;in, bazan da nasib i<;in kullamhr. Akip karma gittigi 
ve kendisiyle gidalamldigi i<;in uhukumdar askerin nzklm verdi» de
nilir. «Herhangi biriniz blum gelip de "Rabbim beni yakm bir siireye 
kadar geciktirsen de sadaka versem ve salihlerden olsam" diyecegi za
man gelmezden" evvel size nzk olarak verdigimizden infak edin.» (Mii
nafikun, 10) . . Yani maldan makamdan ve bilgiden. uVe kendilerine 

. nzk olarak verdigimiz §eylerden de infak ederler.» (Bakara, 3), «Size 
nzk olarak verdigimiz §eylerin iyilerinden, giizellerinden yeyin.» (Ba
kara, 57), «Rizklmzi yalanlamakla m1 <;Ikanyorsunuz?» (Vakla, 82), 
«Rizkiruz da, size va'dolunan §eyler de goktedir.» (Zariyat, 22), (Ra
gib, Miifredat, 194) .146 

Ruh ( r J )I ) : Ruh ve revh aslmda aym kelimedir. Ancak rUh, 

nefsin adi olmaktadir,<;linkii nefs ruhun bir klsm1dlr. Tlpki insamn 
canli ismini almas1 gibi, zira insan bir canh tiiriidiir denilir. Ruh, ha
yatm ve hareketin elde edildigi, faydalarm kazamhp, zararlann def 
edildigi insani unsurun, · bir bolu:rtlune verilen addlr : «Sana rU.htan 
sorarlar. De ki : Rub, Rabbimin emrindendir.» (isra, 85), «Ortu yap1p · 
ruhumdan iifledigimde siz derhal secdeye kapanm.» (Hicr, 29) . . . Me
leklerin en §erefli olanlarma da ruh ismi verilir. Nitekim Allah Teala 
§Oyle buyurur : «0 gun rub ve melekler saf halinde duracaklard1r.)) 
(Sebe', 38), «Melekler de rub ta mikdan elli bin ytl olan bir giinde o 
derecelere yiikselip <;Ikarlar.ll (Mearic,' 4), uOnu, Rub'iil- Emin indir
di.» (~uara, 193). Ruh'iil- Emin Cebrail'in ad1dlr. Ruh'iil - Kudus diye 
de isimlendirilmi§tir. Nitekim Allah Teala §Oyle buyurur : «De ki : Onu 
Rub'iil - Kudiis, mii'minlerin imamm peki§tirmek, miisliimanlara hi- · 
dayet olmak iizere Rabbin katmdan hak ile mdirmi§tif.>> (Nahl, 102), 
<•Meryem oglu isa'ya da beyyineler verdik ve onu Rub'iil - Kudiis ile 
destekledik.>> (Bakara, 87). · 

Hz. isa'ya da ruh ismi verilmi§tir, <;iinkii 0, oliileri diriltme mu
cizesini g6stermekteydi. uMeryem oglu isa Mesih, Allah'm peygam-

(145) Maide 119; Tevbe 100, 58, 59, 87, 93, 96; Taha 109, 84, 130; Fetih 18 ; Miicadile 22: 
Beyyine 8; Yunus 7; Bakara 20, 282, 232 ; DuM 5. 

1146) Al-i imran 169, 37; Gafir 40, 13 ; Bakara 22, 25, 60 ; A'rAf 32; Enfal 4, 74; Yunus 59: 
Ra'd 26 ; !sra 30; Kehf 19; Tflha 131, 132; Haec 50, 58; Nur 26; Kasas 82, 57; An
kebut 17, 62 ; Rum 37; Sebe' 4, 15. 36, 39; sarrat 41; Ziimer 52; Siira 12. 27; Ca
siye 5; Zariyat 22, 57; Hud 88; lbrahim 32; Nahl fil, 171, 73, 75; Ahzab 31; Kat 11: 
Talak 11; Vak1a 82. 
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beri ve O'nun Meryem'e Ula§tirdlgJ. kelimesi ve kendinden bir .riihtur.>) 
(Nisa, 171). 

Kur'an'a da ruh ismi verilmi§tir : «i§te bOylece sana da buyrugu
muzdan bir riih vahyettik.» (§ura, 52). Bunun sebebi Kur;an-1 Kerim'
in uhrevi hay~tm en biiylik kurtanc1s1 olmasmdandlr.» (Rag1b, Miif
redat, 205) .147 

Riikiin ( ~ )1 ) : Bir §eyin riiknii, onun dayandlg1 taraf1d1r ve 

kuvvet i~in istiare olarak kullaruhr : <<Ke§ki size yetecek bir kuvvetim 
olsayd1 veya saglam bir yere s1gmsaydlm dedi.» (Hud, 80), «Zuliim 
edenlere meyletmeyin, yoksa size de ate§ dokunur.» (Hud, 113) . ; . iba
detin riikiinlerine gelince; dayand1gJ. taraflan demektir. Onlan ter
ketmekle ibadet batll olur. (Rag1b, Miifredat, 203) .148 

Riiku ( t~ )I ) : Egilme demektir. Bazan namazdaki muayyen 

§ekil i~in kullaruhr, bazan da tevazu ve zillet i~in kullaruhr. ~illet; ya 
ibadet halinde olur veya ba§ka hallerde : «Ey iman edenler, riiku edin, 
secdeye vann.» (Haec, 77), «Namazi k1lm, zekatl verin, riiku edenlerle 
birlikte riiku edin.» (Bakara, 43), ((ibrahim ile isinail'e de evimi tavaf 
edenler, orada kalanlar, riiku ve secde edenler i~in temizleyin diye ahid 
vermi§tik.» (Bakara, 125), «Riiku edenler, secde edenler, ma'rufu em
redenler, miinkeri nehyedenler v~ Allah'm hududunu koruyanlard1r.» 
(Tevbe, 112), (Rag1b, Miifredat, 202). 14' 

Saadet ( ;~UI ) : ilahi mes'elelerin insaru hayra . ula§tlrmada 

yard1mc1 olmasidlr, bunun z1dd1 §ekavettir. Saadetlerin en biiyiigii cen
nettir. Bunun i~in Allah Teala §6yle buyurur : «Saadete ermi§ alan
lara gelince onlar cennette ebediyen kalacaklard1r.» (Hud, 108), «0 
gun gelince O'nun izni olmadan . hi~bir nefis konu§amaz. i§te onlar
dan bir klsm1 §aki bir klsm1 da nies'uddur.» (Hud, 105), (Rag1b, Miif
redat, 232) .150 

Saat ( ~UI ) : Zamarun bOliimlerinden bir boliimdiir. Bunun

la klyamet ifade edilir : «Kly~met yakla§tl, ay yanldl. .. » (Kamer, 1), 
<<insanlar klyametten sorarlar. De ki onun bilgisi ancak Allah katm-

(147) Yiisuf ffl; Sebe' 12; Valua 89; Bakara 87, 253; Nisa 171; Maide 110; Nab! 2, 102; 
tsra 85; $uara 193; Cafir 15; Miicadile 22; Mearic 4; Nebe' 38; Kadr 4; $iira 52; 

. Meryem 17; Enbiya 91; Tahrim 12; Secde 9. 
(148) Hiid 80; Zariyat 39; isra 74; Hl1d 113. 
(149) Miirselat ·48; Bakara 42, 43, 125; Haec 26, 77; Al-i lmran 43; Maide 55; Tevbe 112.; 

Fetih 29. 
(150) Htld 105 108. 
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dadir.» (Ahzab, 63), «Sana Iuyametten sorarlar ... » (Ahzab, 187), ccKl-
yametin bilgisi O'nun katmdad1r ve O'na dondiiliiliirler.» (Zuhruf, 85). 
K1yamete, saat isminin verilmesi, hesabm ~abuk goriilmesindendir. 

Denildi ki; k1yamet anlamma gelen saatler ii~tiir. Birincisi bii
yiik saat; insanlarm hesaba ~ekilmek iizere dirilmeleridir. Allah Re
suliiniin §u soziiyle i§aret ettigi k1yamet budur : · «Fuhu§ ve tefahhu§ 
a~1ga ~1kmcaya kadar ve dirhem din~ra kat1hncaya kadar k1yamet 
kopmaz.» Orta k1yamet ise, bir as1rda ya§ayan insanlarm olmesidir. 
Buna ornek olarak Hz. Peygamberin Abdullah ibn Uvey.s'i goriip §Oy
le soylemesidir : ccBir ~ocugun omrii uzarsa k1yamet kopuncaya kadar 
olmez.» Denildi ki; o sahabelerden en son olen kimse olmu§tur. Kii
~iik k1yamet ise insamn olmesidir. Her insamn olmesi onun klyame
tidir. (Rag1b, Miifredat, 248) .151 

Sab:r ( ..r.-JI ) : S1kmt1 i~erisinde kalmaktlr. ccHayvam saman 

vermeden tuttum» derken sab1r kelimesi kullamhr. Sabr; nefsin, -aklln 
ve §eriatm gerektirdigi gibi, gerektirdigi §ekilde veya her ikisinin bir
likte icabettirdigi §eylerden allkonulmas1d1r. Sabr lafzl umumidir; ye
rlne , gore isimlerinde farkhhk goriiliir. Eger nefis bir musibetten do
layi hapsedilirse bu sadece sab1r ad1m ahr, bunun z1dd1 cezad1r · (fer
yattlr). Eger sabr, muharebe halinde ise bu, kahramanhkt1r (yigitlik
ir), bunun z1dd1 ise korkakhktlr. «Sabr ve na:rp.az ile yard1m dileyin, 
muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir.>> (Bakara, 153), <<Sikmti 
ve darhk halinde sabredenler ... >> (Bakara, 177), «Eger sabrederseniz 
bu, sabredenler i~in daha hayirhdir.>> (Nahl, 126), «Dogru sozlii erkek
ler ve dogru sozlii kadmlar, sabreden erkekler ve sabreden kadmlar ... >> 
(Ahzab, 35), «in§aallah sen beni sabredenlerden bulursun.» (Satfat. 
102), (Rag1b, Mufredat, 274) .152 

Sahife ( ~~ ) : Her §eyden serilmi§ oland1r.. . Uzerine yaz1 

yaz1lan §eye de sahife denir. Cem'i siihuf gelir : «Muhakkak ki bu ev-

(151) En'am 31, 40; A'rat 34, 187; Tevbe 117; YCmus 45, 49; Yusuf 107 ; H1cr 85; Nahl 
61, 77 ; Kehf 21 , 36; Meryem 75; 'Taha 15 ; Ehbiya 49 ; Haec 1, 7, 55; Furkan 11; Rum 
12. 14, 55; Lokman 34; Ahzab 63; Sebe' 3, 30, 1; Gafir ~6. 59; Fussilet 47, 50; 
Sura 1'7, 18; Zuhruf 61, 66, 85; Casiye 27, 32 ; Ahkat 35'; Muhammed 18; Kamer 1, 
46; Naziat 42. 

(152) En'am 34; A'raf 126, 137 ; Hud 11; Ra'd 22; Nahl 42, 96, 110, .126; Mii'minun 111; 
Furkan 75; Kasas 54, 80; Ankebut 59; Secde 24 ; Fussilet 35; Hucurat 5; tnsan 12; 
Al-i tmran 125, 186, 200, 17, 142, 146; Nisa 25; Tur 16; Fussilet 24; Bakara 45, 153, 
250, 155, 177, 249; Yusuf 18, 83 ; Beled 17 ; ·Asr 3; Kehf 67, 72, 75, 78, 82, 69, 68: 
Mearic 5; Sad 44; Enfal 65, 46, 66; Ziimer 10; Enbiya 85; Haec 35; Ahzab 35; 
Satfat 102; Muhamed 31. 
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velki sahifelerde vardlr. ibrahim ve Musa'nm sahifelerinde.» (A'la, 
18- 19), «Allah tarafmdan temizlenmi§ sahifeleri okuyan bir Resul.» 
(Beyyine, 2). Denildi ki; bununla Kur'an kasdedilmi§tir. Mushaf ise 
yaz1ll sahifeleri toplaml§ olan §eydir. (Rag1b, Mufredat, 275): 153 

I 
Salat ( ;':l-UI ) : Lugat ehlinden 9oklan dediler ki; salat dua, 

tebrik ve temciddir. Falana salavat getirdim denildiginde, dua ettim 
ve onu tezkiye ettim denilir. «Ve onlara . dua et, <;linku senin duan on
lar i9in sukunettir .. (Tevbe, 103), «Muhakkak ki Allah ve melekleri 
peygamberin uzerine salat getirirler, ey iman edenler siz de O'na salat 
getirin.>> (Ahzab, 56). Allap.'m ve Peygalr!-berin muslumanlara salatl; 
ger9ekte onlann tezkiyesidir. Meleklerin salatl ise dua ve. istigfardir. 
«Muhakkak ki Allah ve melekleri Peygamberin uzerine salavat geti
rirler.» (Ahzab, 56). Salat (namaz) belirli ibadet §eklidir ki ash duad1r. 
(Rag1b, Mufredat, 285) .154 

Satl§ ( . ~~ ) : Para kar§1hg1 olan e§yay1 verip paray1 almak

tlr. (~ira = almak), paray1 verip kar§Ihgmda olan §eyi almaktlr. Bey; 
i9in §ira, §ira ic;in de bey' tabirleri kullamhr. Bu da para ile kar§1hg1: 
mn du§uniilmesi esasma dayamr. Allah Teala'mn §U kavli bu §ekilde
dir. «Onu ucuz bir fiata birka9 dirheme sattllar.» (Yusuf, 7) ... «Hal
buki Allah bey'i (ali!}- veril}i) helal, faizi . haram kilmi§tlr.>> (Bakara, 
271), «Ey iman edenler, cuma gunu namaz i9in 9agmld1g1mzda he
men ahljverilji b1rakm.>> (Cum'a, 9), «Namaz1 k1lsmlar ahljveril} ve 
dostlugun olmayacag1 gun · gelmezden once kendilerine verdigimiz n
ziktan gizli- ac;1k infak etsinler.>> (ibrahim, 31), «Ey iman edenler, 
dostlugun ve §efaatm olmayacag1 gun gelmezden evvel size verdigi
miz nz1ktan infak edin.>> (Bakara, 254). 

Hlikumdara bi'at etmek te· bu kokten gelir. Hlikumdarm · kendi
sine verdigi emirlere itaat ile kar§Ihk gostermek anlamma biat tabiri 
kullamhr. Nitekim Biat-1 R1dvan diye amlan olaya i§aret eden ayet-i 

(153) Taha 133; Necm 36; Abese 13; Tekvir 10; A'la 18, 19; Miiddessir 52; Beyyine 2. 
(154) K1yame 31; A'la 15; A'lak 10; Nisa 102. 101. 43, 77, 103, 142·, 162; Ahzab 43, 56; 

Al-i Imran 39; Tevbe 11, 18, 54, 71, 103; Kevser 2; Bakara 3, 43, 45, 83, 110, 153, 
177, 238, 277; Maide 6, 12, 55, 58, 91, 106; En'am 72; A'rar 170; Enfal 3; Yfmus 87; 
Hud 114; Ra'd 22; ibrahim 31, 37, 40; isra 78; Meryem 31, 55, 59; TaM 14, 132; 
Enbiy~ 73; Had: 35, 41, 78; Niir 37, 56, 58; Neml 3; Ankebut 45; Rum 31; Lok
man 4, 17; Ahzab 33; Fabr 18, 29; Sura 38; Miicadile 13; Cum'a 9, 10; Miizzem
mil 20; Beyyine 5; Mii'minun 9. 
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kerime §oyle buyurmaktad1r : «Oyleyse yaptlgm1z ali§ - veri§e (biata). 
sevinin.» (Tevbe, 111), (Rag1b, Miifredat, 67) .155 

Sa'y ~~ .) : H1zh yiiriimektir, ko§manm dunundad1r. Sa'y; 

ister iyilikte, ister kotiiliikte olsun, bir konuda ciddiyetle ~ah§ma i~in 
kullamhr. «Allah'm mescidlerinde Allah'm admm · amlmasma engel 
olandan ve onlarm harab olmas1 i~in ~ali§andan daha zalim kim var
du?» (Bakara, 114), «0 gun, erkek ve mii'min kadmlann onlerinden 
ve arkalarmdan nurlarmm gittigini gorur.» (Hadid, 13), «Onlarm nuru 
onlerinden ve yanlanndan ku§atir.ll (Tahrim, 8), «Allah ve Reswu ile 
sava§anlann ve yeryiiziinde bozgunculuk i~in . ko§anlarm cezas1 sadece 
oldiiriilmeleridir.l> (Maide, 33), «Ve onlar yeryiiziinde bozgunculuk i~in 
ko§arlar.>> (Maide, 64), «Geriye doniince yeryiiziinde fesad ~1kartmak 
i~in ko§ar.» (Bakara, 205), «insan i~in ancak ~ah§tli'I vardu.n (Necm, 
39), «Ve o, sa'yini ilerde gorecektir.>> (Necm, 40), ~<i§te onlann sa'yi 
me§kur olmu§tur.» (isra, 19), «Kim de salih amelleri mii'min olarak 
i§lerse onun ~ali§mas1mn inkan yoktur.n (Enbiya, 94). Sa'y . kelimesi 
daha ~ok oviilmeye deger fiiller i~in kullamhr. (Rag1b, Miifredat, 233) .156 

Sebeb ( ~~ ) : Hurma agacma ~1kllan iptir : «Sebeblere ba§

vursunlar, tlrmansmlar.>> (Sad, 10). Kendisi ile bir §eye ula§Ilan, her 
§eye de sebeb ad.1 verilir. «Ve ona her §eyden bir sebeb verdik, o da se
bebe uydu.n (Kehf, 84- 85) .. Yani Allah Teala ona her §eyin bilgisini 
ve o bilgiye ula§Ilacak vas1taYI verdi ve onlardan her biri de bu sebep
lere tabi oldular. «Belki sebeplere ula§1~1m; goklerin sebeplerine.>> ~Oa
fir, 36). Yani belki gokteki hadiselerin ve sebeplerin sebebini o~reni
rim ve onu~la Musa'mn iddia ettigi §eyi bilirim. Sank. ortii ve llzun 
. elbiseye uzun ipe. benzetilerek sebeb ad1 verildigi gibi, yolun aki§ma 
da sebeb ismi verilir. (Rag1b, Miifredat, 220) .157 

Sebil ( ~~ ) : Kolayhkla gidilen yoldur : «<rmaklar ve yol

lar.>> (Nahl, 15), «0, sizin i~in · yollar yaratffil§tlr.>) (Zuhruf, 10), «On
Ian yoldan ahkoyarlar.>> (Zuhruf, 37). Yani hak yolundan. Ciinku cins 
isim kullamldigi zaman dogru olana tahsis edilir. Nitekim §U ayette de 
boyledir : «Sonra da ona yol kolayla§tinldL» (Abese, 20). 

(155) Bakara 254, 275, 282; lbrahim 31; NOr :tl; Cum'a 9; Tevbe 111; Haec 40; Miimte
hine 12; Fetih 10, 18. 

(156) Bakara 114, 205; tsra 19, 29; Necm 39; Naziat 22, 35; Haec 51; Sebe' 5, 38; 
Taha 15, 20, 66; Kasas 20; Yasin 20; Hadid 12: Tahrim 8; A'bese 8; MAide 33, 64; 
sarrat 102: tnsan 22: Enbiya 94. 

(157) Haec 15; Kehf 84, 85, 89, 92; Bakara 166; Sad 10; ~afir 36, 37. 
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ibn'lis - Sebil (yol oglu) ise evinden' uzakta bulunan musatirdir. 
Yola nisbet edilere~ «yol oglu» denmesi yolda gitmesindendir. Sebil 
kelimesi; kendisiyle ister hay1r olsun, ister §er olsun bir §eye ula§Ilan 
her §ey ic;in kullaruhr : «Rabbmm yoluna hikmet ve gtizel ogtitle c;ag1r.» 
(Na!U, 125), <<De ki i§te benim yolum budur.» (Yusuf, 108). Her iki-· 
sinde de ayru anlama kullarulrm§. olmakla beraber birincide yol, teb
lig edilene izafe edilmi§, ikincisinde ise, yolda gidene. «Onlar, Allah yo
lunda oldtirtilmti§lerdir.» (Muhammed, 4), «Ancak dosdogru yol mus
tesnadlr.>> (Gatir, 38), «Ve suc;lulann yolu belirsin' diye.>> (En'am, 55), 
<<Rabbmm yollanna gidiniz.» (Nahl, 29), «Selamet yollan.» (Maide, 
16).. Yani cermet yolu. «iyilik yapanlara herhangi bir yol yoktur.» 
(Tevbe, 91), «i§te onlann uzerine herhangi bir yol yoktur.» (~ura, 41), 
(IYol, ancak §Unlar ic;indir ... >> (Tevbe; 93), (Ra:gib, Mtifredat, 223) .158 

Secde ( ;~\ · ) : Ash boyun egmek ve zillet gostermektir. Bu

nun ic;in Allah'a zillet gosterip ibadet etmeye secde denmi§tir. Bu ifa
de hem insanlar, hem canhlar, hem de katl varhklar ic;in umumi bir 
ifadedir. Seccte iki kls1md1r : Bir k1sm1 ihtiyari secdedir ki bu, ancak 
insana mahsftstur _ve onunla insanoglu sevaba 'hak kazarur : «Allah'a 
secde edin, ibadet edin.>> (Necm, 64). Yani zillet gostererek emrine bo
yun egerek, sec de edin. Diger bir kiSrm ise 1ztlrari secdedir. Bu secde 
insan, hayvan ve bitkiler .ic;in gec;erlidir. i§te bu anlamda Allah Teala 
buyurur ki : «Goklerde· ve yerde bulunanlar istiyerek ·ve istemiyerek 
.Allah'a secde ederler.>> (Ra'd, 15). Bu 1ztlrari secde varhgm yaratllml§ 
olduguna ve yaratlc1 bir zatm bulunduguna dikkatleri c;eken sessiz de
la.Ietin ifadesidir : <<Yerytiztinde ve goklerde bulunan her canh Allah'a 
secde eder. Melekler de, onlar btiytikltik taslamazlar.» (Nahl, · 49). Bu 
hem istege bagh hem de 1zt1rari sec.deyi ihtiva eder. «Ytld1zlar ve agac;
lar secde ederler.)> ·(Rahman, 6). Bu da Izt1rari secdedir. (Rag1b, Mtif
redat, 223- 224) .15

' 

(158) . Bakara 108, 154, 177, 190, 195, 275, 217, 218, 244, 246, .261, 262, 263; Al-i imran 13, 
75, 99, 146, 157, 167, 169; Nisa 36, 43, 44, 74, 75, 76, 84, 89, 94, 95, 100, 160, 167;· 
Maid~ 12. 54, 60, 77: En'am 55, 116; A'rar 45, 86, 142, 146; Enfal 36, 41, 47, 60, 
72, 74; Tevbe 19, 20, 23, 24, 38, 41, 60, 81, 91, 93, 111, 120; Xiinus 89; Hiid 19; 
Ra'd 33; ibrfthim 3; Htcr 76; Nahl 9, 88, 94, 125; lsra 26; Haec 9, 25, 58; Niir 22: 

(159) 

Furkan 17; Nernl 24; Kasas 22; Ankebiit 28, 29; ROm 38; Lokman 6, 15; · Ahzab 4; 
SAd 26; <1afir 11, 29, 37, 38; SiirA ~1. 42, 44, 46; .Zuhruf 37; Muhammed 1, 4, 32, 
34, 38;· Hucurat 15; ~adtd 10; Miicadile 16'; Hasr 7; Miimtehine 1; Saff ll; Mii-
nafikiin 2; Miizzemmil 20; tns!n 3~ A'bese 20. 

Htcr 30, 29, 31, 3Z. 98~ Sad 73, 75, 72: Bakara 34, 125; Nisa 102; A'rar 11, 12, 
206, 120; tsrA 61; Kehf 50; TfthA 116; Fussilet 37; FurkAn' 60; Neml 24, 25; Al-i 
JmrAn 113; lnsikAk 21; Ziimer 9; Tevbe 112; YQsuf 4; SuarA 46, 219. 
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Sefer _,L....JI ) : 6rtiiyii ac;maktu. Bu, e§yaya mahsustur. Sang1 

ba§tan c;;1karmak ve pec;;eyi yiizden ac;;mak gibi... (Rag1b, Miifredat, 
234) .160 

A I 
Selamet ( 4..>UI ) : Zahiri ve batmi afetlerden siynlmaktir : «0 

giinde ne mal ne de ogullar fayda verir, ancak Allah'a selim bir kalple 
gelen mustesnad1r.n (~uara, 89), «Hani o Rabbine selim bir kalp ile 
gelmi§ti.» (Satfat, 84). Kalb-i selim batmi konularda her tiirlii kotii
liiklerden uzak olmak demektir. Selam ise selamettir. «Muhakkak ki 
miittakiler ceimetlerde ve pmarlardad1rlar. Oraya emin olarak sela
metle girin.» (Hicr, 46), «Ey Nuh, bizden selametle inin.>' (Hud, 48). 
Hakiki selamet, ancak cennettedir. <;i.i,nkii orada yok olmayan va;rhk 
ve bitmeyen zenginlikle, zilleti olmayan izzet, hastahgi olmayan s1hhat 
vard1r. «Allah onlan selamet yurduna c;agmr.n (Yunus, 25), <<Onlar 
i<;in Rableri katmda selamet yurdu vard1r.n (En' am, 127), «Allah onun
la kendi nzasma tabi olanlan selamet yollarma ula§tlnr.ll (Maide, 16). 
Biitiin bunlann selametten gelen selam olmas1 caizdir. Denildi ki; selam, 
Allah'm isimlerinden bir isimdir.. .. Denildi ki, selam lafziyla nitelendi
rilmesi ona mahlukiHa ili§en musibet ve eksikliklerin ili§memesinden 
dolay1d1r. (Rag1b, Mtifredat, 239 - 240) .161 

Serna ( .WI ) : Her §hin yukarda olamna verilen isimdir. 

Baz1lan dediler ki; her sema kendi altmda olana izafetle semad1r, iis
tiinde olana izatetle yerdir. Sadece en iist sema mustesnad1r, c;iinkii o, 
yersiz semad1r. Gokten geldigi ic;;in yagmura da sema jsmi verilmi~tir. 
Yerin mukabili olan sema kelimesi mtiennestir, bazan miizekker olarak 
bir fert ic;in kullamhr. Bazan da miizekker olur hem miifred hem cem'i 
i(_:in kullamhr. (Rag1b, Miifredat, 243) .162 

(160) A'bese 15; Bakara 184, 185, 283; Nisa 43; Maide 6; Tevbe 42; Miiddessir 34: 
Kehf 62. 

(161) Hud 69, 48; H1cr 52, 46; Meryem 15, 33, 47. 62; Enbiya 69; Furkan 63, 75; Zftri
yat 25; Vak1a 26, 91; Nisa. 94; Maide 16; En'am 54, 1Zl; A'rar 46; Yunus 10, 25; 
Ra'd 24; ibrahim 23; Nahl 32; Taha 47; Neml 59; Kasas 55; Ahzab 44; Yasin 58 ; 
Satfat 79, 109, 120, 130, 181; Ziimer 73; Zuhruf 89; Kat 34; Ha~r 23; Kadr 5 

(162) Bakara 19. 22. 29, 59, 144, 164; Al-i imra.~ 5; Nisa 153: Maide 112, 114; En'am 6. 
35, 99, 125; A'raf 40, 96, 162; Enfal 11, 32; Yunus 24. 31, 61; Htid 44, 52; Ra'd 17; 
ibrahim 24, 32, 38; H1cr 14. 16, 22; Nahl 10, 65, 79; isra 92, 93, 95; Kehf 40, 45; 
Taha 53; Enbiya 4. 16, 32, 104; Haec 15. 31, 63, 65, 70: Mii'minun 18; Nur 43; 
Furkan 25, 48. 61; $uara 4, 187; Neml 60. 64, 75; Ankebtit 22. 34, 63; Rum 24, 25, 
48; Sems 5; Ga~iye 18; Tank 1, 11; Biiruc 1; in~ikak 1; infitar 1; Tekvir 11; 
Naziat 27; Lokmfm 10; Secde 5; Sebe' 2, 9; Fahr 3, 27: Yasin 28: Sarfilt 6; 
Sad 27; Ziimer 21; Gafir 13, 64; Fussilet ll, 12; Zuhruf 11, 84: Duhan 10. 29; 
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-- ---------------- -----------------------------

Semi t.:JI ) : insanlann giizel taraflanndan anlatilan §eye 

sena (ovgii) denir. Muhtelif hailer oviilerek belirtilir. Kur'an-1 Kerim'
in surelerine de bu kokten gelen mesani ismi verilmi§tir. Nitekim Al
lah Teala bu anlamda §6yle buyurur : «Dogrusu sana biz tekn1rlanan 
yedi sureyi ve Kur'an'1 verdik.» (Hicr, 87). Vakit gec;tik<;e teknlrlamp 
ogiilen ve bir kerre okunup b1rak1lmayan Kur'an'1 verdik denilmekte
dir. Keza §U ayet-i celile de aym anlamdad1r : «Allah, soziin en giize
lini ahenkli, iki§erli bir kitap halinde indirmi§tir.» (Ziimer, 23). Kur'an 
i<;in, Mesani tabirinin kullamlmas1 faydasmm her zaman yenilenip 
tekrarlanmasmdan dolay1 olabilir ... Siirekli, Kur'an'da ovgiiyii gerek- -
tiren ve onu okuyup ogrenerek amel edenlerin medhini icab ettiren 
uyanlar bulunmasmdan dolay1 da olabilir. Bu ifadenin ovgii anlami
na senadan gelmesi miimkiindiir. Nitekim Kur'an'm, kerim s1fat1 ile 
sifatlanmasi bu §ekildedir : «~iiphesiz o <;ok §erefli bir Kur'an'dir.» 
(Vakia, 77). Keza Mecid s1fat1 da bu §ekilde verilir : «Dogrusu o, §anh 
bir Kur'an'd1r.n (Biiruc, 21), (Ragtb, Miifredat, 82- 83) .163 

Sevab ( yl _,.:11 ) : insanm yaptlklannm neticelerinden dog an 

~eydir. Yap1lan §eyin sonucuna· sevab ad1 verilir. Nitekim Allah Te- _ 
ala'nm cezay1 fiilin kendisi olarak ifade ettigini gormez misiniz? «Kim 
zerre mikdan hay1r i§lemi§se onu goriir.» (Zilzal, 7) . Sevab, hem ha
yir i<;in hem de §er i<;in kullamllrsa da c;ogunlukla bilinen kullamh§ 
§ekli haytr i<;indir. Nitekim Allah Teala §byle buyuruyor : <<Allah ka
tmda miikiifi1t (sevab) olmak iizere onlan altlarmdan 1rmaklar akan 
cennetlere koyacag1m. Miikafatm (sevabm) en giizeli Allah katmda
dlr.» (Al-i imran, 195), «Bu yiizden Allah onlara diinya nimeti (sevab) 
ile ahiret nimetini (sevab) de fazlastyla verir.» (Al-i imran, 148), «De 
ki Allah katmda bundan daha kotii bir cezamn (mesubet) pek yakm
da bulundugunu size haber vereyim mi?» (Maide, 60) . Kotii cezamn, 
sevab kokiinden gelen mesubet kelimesi ile ifadesi istiare olarak kul
lamlmi§tlr. Nitekim miijde igin de aym §ekilde istiare olarak l;m kelime 
kullamhr : «Eger onlar inanmi§ ve sakmmi§ olsalardt Allah katmdaki 
sevab (mesf1hd) claha hay1rh olurdu.>> (Bakara, 103), (Rag1b, Miifre 
dat, 84). 164 

S1dk ( _;......JI ) : Dogru soylemek. Dogruluk ve yalan gec;miJ? ve 

Casiye 5: KM 6. 9 ; Za riya t 7, 22, 23, 47 ; Tur 9. 44 ; Kamer 11; Rahman 7. 37: 
Hadid. -l, 21 : Mtilk 5, 16, 17 ; Hakka 16 ; Mearic 8 : Nuh 11 ; Cin 8; Miizzemmil 18 ; 
Miirselat 9; Nebe ' 19. 

(163) Nisa 3; Sebe' 46; F ahr 1 ; Hrcr 87 ; Zi.imcr 23 _ 
(164) Al-i imran 145, 148, 195; Nisa 134 ; Kehf 31 , H. -16 : Kasas 80; Meryem 76; Baka

ra 103, 125 ; Maide 60. 
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gelecekte de olsa, va'd §eklinde veya ba§ka §ekilde de olsa soz i~in 

mevzuu bahistir. Birinci §ekilde dogruluk sadece sozde olur : «Kim Al
lah'tan daha dogru sozliidiir.» (Nisa, 87), <<Allah' dan soz baklmmdan 
daha dogru olan kimdir?» (Nisa, 122), «Muhakkak ki 0 va'dinde dog
ru, gohderilmi§ bir peygamberdir.» (Meryem, 54). S1dk, soz\in oze mu
tabakab ayru zamanda kendisinden haber verilen §eylere uygunlugu
dur. Bu §artlardan, birisi olmaymca tam bir dogruluk sozkonusu ol
maz ... » (Rag1b, Mufredat, 277). 165 

S1ddik ( J,!..l..ooll ) : Dogrulugu ~ok olan kimsedir. Denildi ki; hi~ 

yalan soylemeyen ki§idir. Denildi ki; kendisinden hi~ yalan sad1r ol
mayan ve dogrulugu adet haline getiren kimsedir. Denildi ki; sozii ve 
inanc1 dogru olup dogrulugu fiiliyle tahakkuk etmi§ olan kimsedir. 
<<Kitabta ibrahim'i de an. Muhakkak ki 0 dogru bir peygamberdir.>> 
(Meryem, 41), <<Annesi de dogru sozlii bir kadmdl, ikisi birlikte yemek 
yerlerdi.» '(Maide, 75), «l§te onlar Allah'm kendilerine nimet verdigi, 
peygamberler, dogru sozliiler, §ehidler ve salihlerle beraber olanlardlr.>> 
(Nisa, ~9). S1ddikler fazilet bak1mmdan peygamberlerden hemen bir 
derece daha a§ag1da olan topluluklard1r. (Ra~b, Miifredat, 277). 166 

Sihr ( .r-JI ) : Bu kelime aslmda bogazm b~r yam demek olan 

sahar kelimesinden turetilmi§tir ve birka~ anlama kullaruhr: 

a) Sihir; aldatma ve hakikat1 bulunmayan hayali §eylerdir. ~a'
beze yapan ki§inin gozleri boyayarak el ~apukluguyla birtaklm ma'ri
fetler g05termesi, nemimecilerin de sahte sozlerle kulaklan ~elmeleri 
· gibi. Bu anlamda Allah Teala §Oyle buyurur : <<Insanlann goztinu bii
yiilemi§ler ve onlan korkutmu§lardl.» (A'raf, 116), <<Biiyiilerinden do
layi ona oyle gorunuyorl;;~.rdL» (Taha, 66), <<Dediler ki ey biiyiicii bizim 
i~in Rabbma dua et.» (Zuhruf, 49). 

b) Bir t\ir yakla§ma metoduyla §eytarun yardlmmt ~ekmeye ~a
ll§maktir . : «Lakin §eytanlar kufrettiler. insanlara buy\i ogretiyorlar-
dl.>> (Bakara, 102). · 

c) E§yarun §eklini ve tabiatm1 degi§tirme · gucii oldugunu zan
nettir~n ve insaru merkep k1labilecegini iddia eden fiile . verilen isim
dir. Bunu yapaillann aslmda ger~ekle hi~bir ilgileri yoktur. Sihir ke
limesinden bazan guzellik kasdedilmi§t~r. Nitekim Allah'm ResUlii §Oy-

(165) Al-i tmran 95; Ahzab 22; Yasin 52; Fetih 2:1; Bakara 17'7; Tevbe 43; Ankel?ut 3~ 
Ahzab 23; Muhammed 21; Sebe' 20; SB.ffat 37; Ziimer 33, 32; Kxyame 31: Leyt' 6; 
Vakla 57; MB.ide 45; Nisa ~2; Ytinus 2, 93; tsra 80; Meryem 50; Suara 84; Ah
kat 16; Kamer 55; En'am 115. 

· ,(166) Y6suf 46; Merye~ 41, 56; Hadid 19; NisA ~; MAide 75. 
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le buyurur «Muhakkak ki beyandan bir k1s~ biiyiileyicidir.» Bazan 
da fiildeki dikkat ve itina i~in kullamhr. 

Nitekim tabiat~l doktorlara biiyuciiler denmi§, g1daya da btiyti ad1 
verilii1i§tir. «HaYlr biz biiyiilenmi~ bir topluluguz.» (Hicr, 15). Yani 
btiyti yoluyla bilgimizden vazge~irilmi§ insanlanz. <CMuhakkak ki sen 
biiyiilendirilmi~lerdensin.» (~uara, 153). Yani kendisine btiyti yapll
ffil§ olanlardansm. <CSiz ancak biiyiilenmi~ bir adama uyuyorsunuz.» 
(Ftirkan, 8), «Firavun ona dedi ki : Ey Musa, ben muhakkkak senin 
biiyiilenmi~ oldugunu tahmin ediyorum.» (isra, 101), <CBU ancak apa
~lk bir sihirden ba§ka bir §ey degildir.» (Saffat, 15), «Ve btiytik bir 
sihirle geldiler.» (A'ra:i', 116), «Bu bir sihir midir? Sihirbazlar asia fe
laha eremezler.» (Yunus, 77), «Sihirbazlar belirli bir guntin vaktinde 
topland1lar.» (~uara, 46). Saher ise gecenin sonundaki karanhgm gtin
dtiztin ba§mdaki aydmhkla kan§mas1d1r ve bu vakte saher veya sahar 
denilir. Sahur ise saher vakti yenilen yemegin ad1d1r. (Rag1b,· Mtifre-
dat, 226) .167 · 

S1rat ( J.,l ~~ ) : Dosdogru yoldur. «Bizi dosdogru yola hidayet 

et, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna.» (Fatiha, 6- 7), «Allah di
ledigini dosdogru yola hidayet eder.» (Bakara, 213), «Kim de Allah'a 
sanhrsa dosdogru yola gottiriilmti§ olur.>> (Al-i imran, 101), <CBU da 
benim dosdogru yolumdur, o:ria tabi olunuz.n (En'am, 153), (Rag1b, 
Miifredat, 280) .168 

S1rr ( __,...JI ) : A~1gm tersidir. «Gizli ve a~1k olarak.>> (Baka

ra, 274; Ra'd, 22), «Ve 0 gizlediklerini de a«;1ga vurduklanm da bilir.>> 
(Bakara, 77), <<Soztintizti ister gizleyin, ister a«;1ga vurun.>> (Lut, 13). 
S1r; e§ya ve anlamlar i«;in kullamhr. S1r, ruhta saklanan sozdtir : «0 
;gizleneni ve a~1klanam bilir.» (Taha, 7), ((Muhakkak ki Allah onlarm 
gizli ve a«;1k~a konu§malanm bilir.>> (Tevbe! 78), (Rag1b, Mtifredat, 
228) .169 

(167) Bakara 102; Maide 110; En'am 7; A'raf 116; Yunus 76, Tl, 81; Hud 7; Taha 58, 
71, 73, 57; Enbiya 3; ~uara 49; Neml 13 ; Kasas 36; Sebe' 43; Saffat 15; Zuhruf 30: 
Ahkaf 7; Tur 15 ; Kamer 2; Saff 6; Miiddessir 24. 

(168) Fatiha 6, 7; Bakara 142, 213; Al-i imran 31, 101; Maide 16; 'En'am 39, 87, 126, 161, 
153; A'raf 86; Yunus 25; Hud 56; ibrahim 1; H1cr 41; Nahl 76, 121; Meryem 36, 
43; Taha 135; Haec 24, 54 ; Mii'minun 73, 74 ; Nilr 46; Sebe' 6; Yasin 4, 61, 66 : 
Satfat 23, 118; Sad 22; ~ura 52, 53 ; Zuhruf 43, 61, 64 : Miilk 22; Nisa 68, 175; 
Fetih 2, 20. 

(169) Bakara 235, 274, Tl; Ra'd 22; ibrahim 31; Nahl 75, 19, 23; Fabr 29; En'am 3: 
Tevbe 78 ; Zuhruf 80; Ta.ha 7; Furkan 6; Miimtehine 1; Te~abun 4; Hild 5; Ya
sin 76; Miilk 13. 

Tefsir, C. I, F, 36 
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Sultan _:,U..U\ ) : Bu kelim'Emin tiiredigi ( J.aL ) kokii, zarla 

bir §eye yerle§mektir : <<Eger Allah dileseydi anlan sizin lizerinize mu
sallat kilardu> (Nisa, 90), «Fakat Allah el~ilerini dilecligi kimseye mu
sallat k1lar. Ve Allah her §eye Kadir'dir.» (Ha§r, 6). i§te sultan da bu 
tasallut kelimesinden tiiretilmi§tir : «Muhakkak ki biz Musa'y1 ayet
lerimizle ve apa~1k bir gii~ ile gondermi§tik.» (Hud, 96), «Kim de zul
medilmi§ alarak oldiiriiliirse anun velisi i~in bir yetki (sultan) kilmi
§Izdir.» (isra, 33), «Muhakkak ·ki O'na iman edip Rablerine tevekkiil 
edenler iizerinde bir sultast yaktur.» (Nahl, 99), «Onun hakimiyeti an
cak kendisini dast edinenler iizerinedir.» (Nahl, 100). Sulta sahibi ala
na, sultan denir ki ekseriyetle kullamlan budur. Delil .i~in de sultan 
kullamllr. Bunun sebebi kalbe ili§en §eylerdir. Kalbe ili§en §eylerin 
~agunlugu mii'minlerden ilim ve hikmet sahibleri iizerinde almakta
dir. Nitekim Allah Teala buyurur ki : «Onlar ki Allah'm ayetleri hak
kmda hi~bir hiiccetleri almadan tarti§Irlar.>> (GMir, 35), <<Muhakkak 
ki Allah'm ayetleri kanusunda kendilerine gelmi§ hi~ bir yetki alma
dan tarti§anlar ... » (G.afir, 56), «Ger~ekten biz Musa'y1 ayetlerimizle 
ve apa~1k bir yetki ile gondermi§tik.» (Hud, 96), «Siz bizi babalanml
zm ibadet ettikleri §eylerden ~evirmek istiyarsunuz. Oyleyse bize apa
<:;Ik bir hiiccet getirin.n (ibrahim, 10), (Rag1b, Miifredat, 238) .170 

Siirur ( JJ~\ = Sevin~) : A§m sevinmedir : ((Ve anlara sevinc; 

ve ne§eyi ula§tmr.» (insan, 11), «Onlarm yiiziine parlakhk ve ne§e 
verir.» (insan, 11), ((Bakanlan ailesi i~erisinde sevinc;li idi.» (in§ikak, 
13). Burada ahiretteki sevincin diinyadaki sevincin tersine alduguna 
dikkat ~ekilmektedir. (Rag1b, Miifredat, 228 - 229) .171 

~e'n ( .;,i..:JI ) : Uygun ve elveri§li alan durum i~in soylenilir. 

Sadece ~ak yiice ve onemli i§lerde bu kelime kullamhr. «0, her giin 

bir hal iizeredir.» (Rahman, 29), (Rag1b, Miifredat, 271). 172 

~ey' ( ~~ ) : Bilinebilen ve bildirilebilen §eyler i<;in soyleni

lir. Kelamc1larm <;agunun yamnda §ey' mana .bakimmdan mii§terek 
bir isimdir. Allah hakkmda ve digerleri hakkmda kullamld1g1 zaman 
artak bir nitelik arzeder, var alan ve yak alan (mevcud ve ma'dum) 

(170) A'raf 33, 71 ; Yunus 68 ; Hud 96; Yusuf 40; :tbrabim 10, 11, 22 : H1cr 42 ; Nahl 99, 
100 ; i:sra 33, 65, 80; Kehf 15; Mii'minun 45 ; Neml 21 ; Sebe' 21; Siiffat 30, 156: 
Giifir 23, 35, 56 ; Duhiin 19 ; Zar iyat 38; Tur 38 ; Necm 23 ; Rahman 33; AJ .. j Imran 
151 ; Nisa 91 , 144, 153 ; En'am 81~ Haec 71 ; Kasas 35; Rum 35. 

(171) insan 11 ; ln§ikak 9, 13 ; H1cr 47; Saffat 44 ; Tur 20 ; Vak1a 15; Ga~iye 13 ; Zuhrur 34. 
(172) Yunus 61 ; Rahman 29 ; A'bese 37; Nur 62. 
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her §eye soylenir. Baz1lanna gore §ey' var olandan ibarettir ... Allah 
-Teala §ey' ile Slfatlandmldigl takdirde bunun manas1; istenilen §ey' 
demektir : «De ki Allah her ~ey'in yaratamd1r.» (En'am, 102) ayetin
de ikinci anhmda kullamlmi§tir. (Rag1b, Miifredat, 271) .173 

~efaat ( ~LL..JI ) : Bir ba§kasma yard1mc1 olarak eklenmektir. 

Daha <;:ok sayg1 bak1mmdan daha iist olamn ve mertebesi yiice olanm 
daha a§ag1dakine kat1lmas1 i<;:in §efaat tabiri kullamhr. K1yamet gii
niindeki §efaat da bu anlamdad1r. «Rahmamn katmda bir ahd almi§ 
olandan ba§ka kimse ~efaata malik olamaz.» (Meryem, 87), «0 giin 
Rahman'm kendisine izin vermi§ oldugu kimseden ba§kasmm ~efaatl 
fayda vermez.» (Taha, 109), «Onlarm ~efaat edicilerin ~efaat1 da fay
da vermez.>> (Miiddessir, 8), «Onun i<;:in Allah'tan ba§ka bir dost ve 
~efaat~1 yoktur.>) (En'am, 70), «Kim de giizel bir ~efaatla ~efaat eder
se onun i<;:in bundan bir pay olur.» (Nisa, 85). Yani ba§kasma eklenip 
yard1m eder ve onun e§i olursa veya hay1r ve §er i§lemekte §efaat<;l 
olarak ona yard1m eder, gii<;: saglar, fayda ve zararma i§tirak ederse 
demektir. (Rag1b, Mtifredat, 263). 114 

~akavet ( ;_,t.L:JI ) : Mutlulugun (saadetin) tersidir. ~akavet 

izatet baklmmdan saadet .gibidir. Nasll aslmda saadet uhrevi ve diin
yevi olmak tizere iki k1Sln1 ise, diinyevi Saadet te, ruhi Saadet, bedeni 
saadet ve harici saadet olmak iizere ii<; k1sma aynhyorsa; aym §ekil
de §ekavet de once iki k1sma, sonra ti<;: k1sma aynhr. (Rag1b, Miifre
dat, 264 - 2G5). 

~err ( _,.:JI ) : Herkesin kendisinden ka<;:tlgi §eydir. Hay1r ise 

(173) Bakara 20, 29. IG6. 113, 147, 155, 178, 231, 295, 257, 264, 282, 284; Al-i 1mran 5, 26, 
28. 29. 92. 128, 154, 165, 189; Nisa 4. 32, 33, 59, 85, 86, 113, 126; Maide 17. 19, 40, 
68. 94, 97, 117. 126; En'am 17, 19, 38, 44, 52, 69, SOJ 91. 93, 99, 101, 102, 111 . 
148, 154, 159, 164; A'raf 89, 145, 156, 185; Enfal 41, 60, 72, 75; Tevbe 39, 115; 
Hud 4,12, 57, 72, 101; Yusuf 38, 67, 68, lll; Ra'd 8, 14, 16; ibrahim 18, 21, 38; 
Htcr 19, 21; Nahl 35, 40, 48, 75, 76, 77, 89; isra 12, 44; Kehf 23, 45, 54, 70, 76, 84 : 
Taha 50, 98; Enbiya 30, 81; Haec 1, 6, 17; Mi.i'minun 88; Nur 35, 45, 64; Furkan 2; 
Suani 30; Neml 17, 23, 88, 91; Kasas 57, 60, 88; AnkebUt 12, 20, 42, 62; Rum 40, 50: 
Secdc 7; Ahzab 27. 40, 52, 54, 55; Sebe' 16, 21, 39, 47; Fabr 1, 18, 44; Yasin 12, 
15, 83; Sad 5, 6; Ziimer 62; Gafir 7. 16, 20, 62; Fussilet 21, 39, 53, 54; Sura 9, 10, 
11, 12, 36: Ahkat 25, 26, 33; Feth 21, 26 : Hucurat 16 : Kat 2; Zariyat 42. 49; Tur 21. 
35 ; Kamer 6, 49, 52; Hadid 2, 3, 29; Miicadile 6, 7, 18; Ha~r 6; Miimtchine 4, 11 ; 
Tegabun 1. 11; Talak 3, 12; Tahrim 8; Miilk 1, 9, 19; Cinn 28; Nebe ' 29; A'bese 18; 
Biiruc 9. 

(174) Bakara 48, 123, 254; Nisa 85; Meryem 87 ; TaM 109; Sebe' 23; Ziimer 44; Zuhruf 86; 
Miiddessir 48: Yasin 23; Necm 26. · 

• 
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herkesin . kendisine ko§tugu §ey anlammad1r. «Onlar yer bak1mmdan 
daha kotii, dogru yoldan daha <;ok sapml§ olanlard1r.» (Maide, 60), 
«Allah katmda canhlarm en kotiisii ... » (Enfal, · 22). ~errin ve hayr~n 
tiirleri daha once hay1r maddesinde ge<;mi§ti. (Rag1b, Miifredat, 257). 175 

~eytan ( .:,~\ ) : ~atana kokiinden gelmekte olup, yakla§tl 

manasmadlr. Allah Teala'mn «Cinleri de ate§ten yaratiDl§tlr» buyru
gunun delalet ettigi gibi, §eytan ate§ten yaratlld1g1 i<;in, luzgmhk ve 
hamiyette a§In gitmi§ ve bu sebeple Adem'e secde etmekten kac;mmi§
br. Ebu Ubeyde der ki; «~eytan, cinden insandan ve canhlardan her 
tiirliisiine verilen isimdir.» «Boylece her peygamber ic;in insan ve cin
lerin §eytamanndan dii§manlar halkettik.» (En'am, 113), «Muhakkak 
ki §eytan~ar dostlanna sizinle miicadele etmek ic;in fiSildarlar.» (En'am, 
121), «Ve §eytanlanyla ba§ba§a kalmca dediler ki, biz sizinle berabe
riz.» (Bakara, l4). Yani cinlerden ve insanlardan arkada§lanyla. (Ra-
glb, Miifredat, 261). · 

f}irk ( ..!l.,.;.JI ) : ~irket iki miilkii birbirine kan§tlrmakttr. De-

nildi ki; §irket bir §eyin iki ki§inin olmas1d1r. Bu §ey, e§ya olabilecegi 
gibi ma'nevi bir §ey de olabilir. insanla atm hayvanhkta mii§terek ol
masi gibi... insanm dindeki §irk (ortak) ko§malanna gelince bu iki 
kiStmdtr: 

a) En biiyiik §irktir ki, Allah Teala'nm ortag1 oldugunu soyle
mektir. Falanca Allah'a §irk ko§tu denilince bu kasdedilir. Bu, kiifriin 
en biiyiigiidiir. «Muhakkak ki Allah kendisine §irk ko§ulmasm1 bagt§
lamaz, bunun 'di§mda kalan giinahlarm diledigini bagt§lar.» (Nisa, 48), 
«Kim de Allah'a §irk ko§arsa muhakkak ki, uzak bir sap1khkla saptt
inl§tlr.» (Nisa, 116), «Muhakkak kim Allah' a §irk ko§arsa, ~lah ona 
cenneti haram kllar.» (Maide, 73), «Mii'min kadmlar da sana geldik
lerinde Allah'a hit; bir §eyi §irk ko§mayacaklarma dair biat verirler.» 
(Miimtehine, 13), «f}irk -ko§IDU§ olanlar diyeceklerdir ki, eger Allah 
isteseydi biz §irk ko§mazdik.» (En' am, 148). 

· b) ~ ise. kiic;iik §irktir. Bu baz1 konularda ·Allah'tan ba§kasmt 
O'na denk tutmaktlr. Riya ve nifak gibi. .. :Peygamber (s.a.v.) 'in, «Bti 
iimmette §irk kara kaya iizerinde karmcamn ktmtldamasmdan daha . 
gizlidir.» buyurmas1 buna i§arettir. (Rag1b, Miifredat, 259- 260) .176 

(175) . Bakara 216; Al-i lmran 180; Mafde 60; Enfal 22, 55; Yfulus 11 ; Yusuf 77; isra 11, 
83; Meryem 75; Enbiya 35; Haec 82; Furkan 34; Sad 55, 62 ; Fussilet 49, 51; Mearic 
30; Cin 10; insan 7, 11; Beyyine 6; Falak 2, 3, 4, 5; Nas 4; Nfir 11; Zilzal 8. 

(176) Lokman 13; Sebe' 22; Fatll' 40; Ahkil.f 4; A'raf 173, 33, 190, 191; Bakara 96; Al-i 
tmran 151, 186; Maide 72, 82 ; En'am 22, 88, 107, 148, 151, 19, 41, 64, 76, 80; Yll-
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~iikiir ( ,PI : Nimetin dii§iiniilmesi ve izhfmd1r. Denildi ki; 

bu kelime kesr kelimesinden makhlbdur. ~iikriin z1ddi kiifiirdiir, bu 
ise nimeti unutmak ve gizlemektir. ~iikiir iic;; kls1mdu : Kalb ile §iikiir, 
bu nimeti ·tasavvur etmektir. Lisan ile §iikiir, bu nimet vereni ovmek
tir. Diger organlarla §iikiir, bu da hakk1 olan nimetlerle miikafatlan
maktlr : «Biz Lokman'a da hikmeti vermi§tik. ·Allah' a ~iikret diye.» 
(Lokman, 12), «Bana, anne ve babana §iikret, donii§ yine Banad1r.>> 
(Lokman, 14), «Kim de ahiret sevabm1 isterse ona bundan veririz ve 
~iikredenleri miikafatlandmnz.» (Al-i imran, 145), «Kim de ~iikredersc 
sadece kendi nefsi ic;;in ~ukretmi~ olur., kim de kiifrederse muhakkak 
ki Allah Gani'diT, Hamid'dir.» (Lokman, 12), «Ve kullanmdan c;;ok §iik
redenler pek azd1r.>> (Sebe', 13). Burada Allah'a §iikretmenin zor ol
duguna dikkat c;;ekilmektedir. Bunun ic;;in Allah Teala, dostlarindan 
ancak iki ki§inin §iikretmelerini ovgiiyle beyan etmektedir. ibrahim 
(a.s.) hakkmda; <<Hizmetlerine ~iikredici olarak onu sec;;mi§ ve onu dos
dogru yola hidayet etmi§tir.>> (Nahl, 121), Nuh (a.s.) hakkmda -da 
<tO, muhakkak ki c;;ok ~iikreden bir kul oldU.>> buyurmu§tur. Allah Te
ala ic;;in §ekur Slfati kullamldigmda bununla, sadece kullarma verdigi 
liituf ve kullarmm ibadetlerine kar§I verdigi miika.fat kasdolunur. «Mu
hakkak ki o ~ekur'dur, Halim'dir.>> (Tegabiin, 17), (Rag1b, Miifredat~ 
275- 276). 

Tabut ( ...:.. y.l::ll ) : Bildigimiz §ey. Allah Teala bu konuda §oyle 

buyuruyor : «Gerc;;ekten onun hiikiimdarhgmm alameti; size tabu tun· 
gelinesidir.>> (Bakara, 248). Denildi ki; tabut agac;;tan yontulmu§ bir 
§eydi ve onda hikmet vard1. Denildi ki; o kalben huzurdan ibarettir. 
Nitek.im kalbe bilginin dokiildugii yere hikrnetin evi ye tabutu ad1 ve
rilir. (Rag1b, Miifredat, 72). 

Taharet ( o.;ltbJI ) : Temizliktir ve bu iki kiSimdir : Birisi cis

min temizligi, digeri de ruhun temizligidir. Bilumum ayetler her iki 
temizlge birlikte hamledilmi§tir. «Eger ciiniip olursamz o zaman te
mizleniniz.>> (Maide, 6). Yani su kullammz. «Hay1zh iken kadmlardan 
uzakla§m, temizleninceye kadar onlara ~ yakla§maym.>> (Bakara, 222), 
«Temizlendikleri vakit te onlara Allah'm size emrettikleri §ekilde yak
la§m.n (Bakara, 222), (Rag1b, Miifredat, 307) .177 

nus 18, 28; Nahl35, 8i. 1, 3, 54; Hud 54; Gafir 73; Nisa 36, 48, 116; Kehf 26, 110; 
Haec 31; Tevbe 31; Mii'minun 59, 92; N\lr 55; ,Nemi 59, 63; Kasas 68; Ankebut 65; 
Rum 33, 35, 40; Ziimer 67; T\lr 43; Ha§r 23. 

(177) Bakara 222, 125; Al-i imran 42; Tevbe 103, 108; Maide 6, 41; Enfal 11; Ahzab 33; 
Haec 26; MUddessir 4; A'raf 82; Neml 56; Furkan 48; tnsan 21. 
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Takdis ~,)""":!ill~ ) : ilahi antma ve temizlemedir. Hissi olarak 

bilinen necasetin izalesi anlamma gelmez : « Ve biz seni hamd ile tes
bih ve takdis ederken ... » (Bakara, 10), ((De ki Onu Ruh'iil- Kudiis 
Rabbinden hak ile indirmi§tir.» (Nahl, 102). Bununla Cibril kasdedil
mektedir. Qi.inki.i o Allah tarafmdan ruhlanmiZI antan §eyleri (Kur'an, 
hikmet ve ilahi feyz) indirmektedir. 

Beyt'iil- Mukaddes ise §irk gibi pisliklerden armmi§ olan evdir. 
Mukaddes toprak da boyledir... (Rag1b, Mi.ifredat, 396) .178 

Takva ( ._.._,.u1 ) : Nefsi, korkulan §eyden korunmaya almakt1r. 

Gerc;ek takva budur, sonra korkmaya da takva ad1 verilmi§tir. Kork
may~ takva denmesi, bir §eyi geregi ile isimlendirilmesi nedeniyledir. 
~eriatm orfi.inde · takva, nefsi gi.inahkar k1lan §eylerden korumaktlr. 
Bu da yasaklan terketmekle tamamlamr. Takva, baz1 mi.ibahlan ter
ketmekle de tamamlamr : «Kim de ka~mu (takva) ve islah ederse, on
lar ic;in korku yoktur v..e i.izi.ilecek te degillerdir.» (A'rat, 35), «Muhak
kak ki Allah· takva sahibi olanlarla beraberdir.» (Nahl, 128), « (Rabla
rmdan) korkanlar topluca cennete sevkedilirler.» (Zi.imer, 73), (Rag1b, 
Mufredat, 530- 531 >. 

Tazarru' ( t?l ) : Zillet ve boyun egmektir : «Onu boyun ege

rek ve gizlice yalvararak c;ag1nrsm1z.» (En'am, 63), «Rabbm1za boyun 
egerek ve gizlice yalvanmz. Muhakkak ki 0 a§In gidenleri sevmez.» 
(A'raf, 55), (Rag1b, Miifredat, 295) .179 

Teblig ( b4JI ) : «Ak1l sahibleri ogiit alsmlar ... diye bu; insanlar 

ic;in bu bir tebligdir.» (ibrahim, 52), «Bu bir tebligdir; fas1klar gi.iru
hundan ba§kas1 helak edilir mi hie;?» (Ahk~f, 35), «Bize dii§en sadece 
apac;1k tebligdir.>> (Yasin, 17), «Senin camm alsak da senin vazifen 
sadece, teblig etmekir.» (Ra'd, 40). 

Teblig; yeterlilik anlamma da gelir : «Dogrusu bu kitapta, ibadet 
edenler ic;in teblig vard1r.» (Enbiya, 106), «Ey Peygamber, Rabbinden 
sana indirileni teblig et. Eger yapmazsan onun elc;iligini yapmami§ 
olursun.>> (Maide, 67) . Yani, sen bunu veya yi.ikleudigin ba§ka bir va
zifeyi teblig etmezsen onun buyurdugu hic;bir §eyi teblig etmemi§ .olur
sun. <;iinkii peygamberlerin yi.iki.imli.ili.ikleri c;ok ag1rd1r, diger insan
lara benzemez. Allah Teala'nm §U ayetlerindeki, «belag» ifadesi ise 
neticeye goti.irmek ve ula§mak anlammdad1r. «Mi.iddetlerini doldur-

(178) Bakara 30, 87, 253; Maide 21, 110; Taha 12; Naziat 16. 
(179) En'am 42, 43, 63; Mii'minun 76; A'rar 55, 94, 205. 
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duklan vakit. .. n (Talak, 2), ((Rabbimin vahyettiklerini size bildiriyo
mm.>> (A'rat, 62), ((Ey Peygamqer, Rabbinden sana indirileni teblig et.>> 
(Maide, 67), ((Yiiz c;:evirirsE;!niz, bilin ki ben size, neyi bildirmek ic;:in 
gonderildimse onlan teblig ettim.>> (Hud, 57), ((Ve dedi ki, ben artik 
iyice kocarm~, kanm da k1s1rken nas1l oglum olabilir.n (.Al-i imran, 40), 
((Rabbim, kanm k1su· ve ben de son derece kocam1~ken nas11 oglum 
olur dedi.ll (Rag1b, Miifredat, 60) .180 

Tesbih ( ~~ ) : Sebh suda veya havada hiZliCa gitmektir. 

Bunun ic;:in y1ldizlann yoriingelerindeki gidi§ine istiare olarak, sebh 
kelimesi kullamlml§tlr. ((Ve onlarm hepsi bir yoriingede yiizerler.» 
(Yasin, 40). Atm ko§masma da sebh kelimesi kullamhr. Nitekim Allah 
Teala §6yle buyurur : ((Yiiziip yiiziip gidenlere de.n (Naziat, 3). H1zllca 
gitmeye de sebh tabiri kullamhr. <<Mt,lhakkak ki sana giindiizde uzun. 
bir gidi~ vard1r.n (Miizzemmil, 7.) Tesbih ise Allah Teala'y1 tenzih et
mektir. Ash Allah'a ibadette h1zhca gec;:ip gitmektir. Ve bu, hay1r fiili 
ic;:in kullamlm1~tir. Umumiyetle tesbih ibadetlerde gerek sozlii, gerek 
fiili, gerekse niyet §eklinde olan hallere itlak olunur : <<Eger o tesbih 
edenlerden olmami§ olsayd1.» (Saffat, 143), ((Biz seni hamd ile tesbih 
eder dururken ... n (Bakara, 30), ((Gece ve giindiiz O'nu tesbih et.» 
(A'raf, 41), ((Onu tesbih etmeli degiller miydi?n (Kalem, 28). Yani 
O'na ibadet edip §iikretrtleli degiller miydi? ((Yedi gok ve yeryiiziiyle 
onlarda bulunanlar Allah'1 tesbih ederler. Hie;: bir §ey yoktur ki hamd 
ile Allah'1 tesbih etme.sin fakat siz onlarm tesbihini anlamazsm1z.» 
(isra, 44), (Rag1b, Miifredat, 221) .181 

Teshir ( ~~ ) : Zorla ozel bir maksada dogru sevkedilmektir. 

((Goklerde ve yeryiiziinde olam size musahhar kllmi§tlr.» (Casiye, 13), 
«Siirekli olarak giine§i ve ay'1 size musahhar k1lm1§tlr.» . (Ibrahim, 33), 
<<Ve size geceyi ye giindiizii musahhar kilmi§tlr.n (Ibrahim, 33), ((Ge
mileri de sizin emrinize vermi~tir.» (Ibrahim, 33), ((Onu size musahhar 
k1ld1k ki §iikredesiniz diye.» (Haec, 36) , <<Bize bunu musahhar k1lan 
Allah'a hamd ve tesbih ederiz.» (Zuhruf, 13), (Rag1b, Miifredat, 227). 

Tevbe ( ~ _,::JI ) : En giizel bic;:imde giinah1 terketmektir; Tevbe 

oziir dileme §ekillerinin en ac;:1k olamd1r. Qiinkii oziir dileme iic;: §ekilde 

(180) En'am 19, 152; Yusuf 22; Kehf 86, 90, 93; NOr 59; Kasas 14; SB.ffat 102; Ahkaf 15; 
Nisa 6; Sebe' 45; Bakara 196, 235; Ra'd 14; tsra .34; Fetih 25; Nur 58; Ahzab 39; 
Cinn 28; MB.ide frl; A'rB.f 79, 93. 

(181) Nur 41, 36; tsra 44; SB.ffat 143, 166; Hadid 1; Ha~r 1, 24; Saff 1; Secde 15; Ka
lem 28; Fetih 9; Bakara 30; Ra'd 13; Cum'a 1; Te~abun 1; Enbiya 20, 79; Sad 18; 
Ziimer 7S; Cafir 7; Fussilet 38; $Ora 5; Meryem 11; Miizzemmil 7. 
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olur Ozur dileyen ya yapmad1m der, ya yapmam der, veya §Unun 
i~in yaptlm der veya kotu yaptlm fakat b1raktlm der. Bunun belirli 
bil §ekli yoktur. i§te kotu yaptlm ve terkettim §eklindeki itirar tevbe
dir. Tevbe §eriatta kotu oldugu i~in gunah1 terketmek ve a§mhklara 
pi§manhk duymaktlr. A§mhklan adet haline getirmeyi terk etme kas
dldlr. Mumkun oldugu §ekilde amelleri yapmaya ~ah§maktlr. Bu dordu 
birle§ince tevbenin §artlan tamamlanmi§ olur : «Hepiniz birlikte Al
lah'a tevbe edin.» (Nur, 349), «Hala Allah'a tevbe edip O'ndan mag
firet dilemezler mi?» (Maide, 74), «Sonra Allah kendilerine tevbe na
sib etti.» (Maide, 71), «Hamd olsun ki, Allah, Peygamberin ve o gu~~ 
luk anmda ona uyan muhacir ve ansann tevbelerini kabul etti.» (Tev
be, 114), «Sonra onlan eski hallerine donsunler diye tevbeye muvaffak 
k1ld1. (Tevbe, 118), «Sizin isteklere riayet edeceginizi Allah bildi de 
tevbenizi kabul edip sizi bagl§ladl.» (Bakara, 187). Taib kelimesi ise; 
tevbe eden ve tevbesi kabul edilen kimsedir. Kul, Allah'a tevbe eder, 
Allah kulunun tevbesini kabul eder. Tevvab (~ok tevbe eden) kul, Sl

rayla gunahlarm bir k1sm1m terk eder ve neticede hepsini birden bl
raklr. Allah i~in de «Tevvab» s1fatl kullamhr. Qlinku 0 da her zaman 
kullanmn tevbesini kabul eder. «Muhakkak Allah, Tevvab, Rahim olan
dlr.» (Tevbe, 118), (Rag1b, Mufredat, 76) .182 

TevekkUI ( JS _,::11 ) : tki §ekilde kullamhr : Birincisi, falana 

tevekkUl ettim, denir ki onu kendime dost edindim manasmadlr. Di
geri de falancaya dayand1m anlamma tevekkUI ettim denir. «Onlarm 
dostlan Allah'tJ:r ve mu'minler Allah'a tevekkiil etsinler.» (Al-i im
ran, 122), «Kim de Allah' a tevekkiil ederse 0 kendisine yeter.» (Ta
lak, 3), «Dediler ki biz Allah' a tevekkiil ettik, Rabbimiz bizi zalimler 
guruhu i~in fitne k1lma.» (Yunus, 85), «Rabb1m1z sana tevekkiil et
tik, sana dondlik ve donli§ yine Sana'd1r.» (Mumtehine, 4)·, «Eger mu'
minler iseniz Allah'a tevekkiil ediniz.» (Maide, 23), «Allah'a tevekkiil 
et, vekil olarak Allah yeter.)) (Maide, 81), «Olumsuz diri olan Allah'a 
tevekkiil et ve hamd ile tesbih et.» (Furkan, 58), (Rag1b, Mufredat, 
531) .183 

Te'vil ( ._k_,i.:n ) : Asla donmektir. Nitekim donUlen yere de 

(182) Bakara 37, 54, 187; Maide 39, 71, 34, 74; En'am 54 ; Tevbe 117, · u8, 15, 27 , 
102. 106, 74, 118, 126, 104 ; Hud 112. 3, 52, 61, 90; Meryem 60 ; Taha 82, 122; Fur
kan 70, 71; Kasas 67; Miicadile 13; Miizzemmil 20; Nisa 16, 17, 18, 92; Bakara 54, 
160; Al-i imran 89, 90, 128; Nisa 146, 17, 26, 27 ; A'raf 153 ; Tevbe 5, 11; Nahl 119; 
Nur 5, 31; Gafir 7; Ahzab 24, 73 ; Biiruc 10; Tahrim 8, 5; $ftra 25. 

(183) Tevbe 129; Yunus 71, 84 ; Hud 56, 88; Yusuf 67 ; Ra'd 30; Sura 10, 36; ibrahim 12 ; 
Enfal 2; Nahl 42, 99; Ankebut 59 ; Maide 23. 
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mev'il ach verilir. Te'vil; bir §eyi, ister ilmen olsun, ister fiilen olsun 
kasdedilen amaca dondiirmektir. ilimde te'vilin ornegi §U ayet-i celi
ledir : «I§te kalblerinde egrilik bulunanlar fitne <;Ikarmak ve te'viline 
yeltenmek i<;in miite§abih olanlara uyarlar. Halbuki onun · te'vilini Al
lah bilir.» (Al-i imran, 7) . Fiilde te'vilin ornegi de Allah Teala'nm §U 
miibarek soziidiir : «Onlar onun · te'vilinden ba§kasm1 m1 bekliyorlar? 
Onun te'vili geldigi giin daha once onu unutmu§ olanlar derler ki. .. >> 

(A'rat, 53). Yani ondan kasdedilen amacm beyam geldigi gtin demek
tir. «Eger bir §eyde <;eki§irseniz Allah'a ve ahiret giiniine inanml§Sa
mz onun hallini Allah'a b1rakm, Bu, hem hay1rh, hem de netice iti
bariyle (te'vil olarak) daha giizeldir.» (Nisa, 59). Yani anlam ve ter
ciime olarak bu daha giizeldir. Baz1Ian ise ahirette sevab olarak bu 

· daha giizeldir, manasm1 vermi§lerdir. (Rag1b, Miifredat, 31) .184 

Ticaret ( ;.,~1 ) : Kar elde etmek maksad1yla ana paradan · 

tasarruf etmektir. Denildi ki; Araplarm liigatmda te'den sonra cim 
gelen bu kelimeden ba§ka hi<;bir laf1z yoktur. {<Ey iman edenler, sizi 
elim bir azabtan kurtaracak bir ticareti size gostereyim mi?» (Saff, 
10), «Onlar hidayet kar§1hg1 sap1kh~ satm almi§ kimselerdir. Ticaret· 
leri kendilerine kar saglamami§tlr.» (Bakara, 16), «Ey iman edenler 
mallarmiZl aramzda kar§Ihkh nza ile ger<;ekle§tirdiginiz ticaret yolu 
hari<;, bat1l yollarla yemeyin.» (Nisa, 29), «Ancak aramzda pe§in ah§· 
veri§ olursa onu yazmamamzda size bir giinah yoktur. Ah§veri§ yap
tigmizda §ahid tutun.» (Bakara, 282), (Rag1b, ¥iifredat, 73) .185 

Tugyan ( ..;~I ) : isyanda haddi a§maktir. «Firavun'a git mu

hakkak ki o haddi a§rm§tir.» (Taha, 24), «Hay1r muhakkak ki insan 
haddi a§ar.» (Alak, 6), «Dogrusu su ta§mca akan gemilerle sizi tl;:!-§1-
dlk.» (Hakka, 13). Burada tugyan kelimesiyle suyun s1mrs1z .§ekilde 
gelmesi kasdedilmi§tir. «Semud'a ge~ince onlar azgm sel ile helak edil
diler.» (Hakka, 5). Burada tufana i§aret edilmektedir. «Dogrusu su 
ta§mca sizi, yiizen gemilerde ta§1d1k.>> (Hakka, 13) ayetinde belirtildigi 
gibi tugyan tabiri kullamlmi§tir. 

Tagut ( ..::.. .,t.ll.JI ) ise hakk1 a§an her §eydir. Allah'tan ba§ka ta

plmlan her §eye Tagut ad1 verilir. Miifred ve cemi; olarak kullamhr. 

(184) Yusuf 6, 21. 44, 100, 101 ; Kehf 78, 82; Nisa 59; isra 35 ; Al-i !rnran 7; A'raf 53; 
Yuims 39; Yusuf 36, 37, 45 ; Bakara 49, 50, 248; Al-i imran 11, 33 ; Nisa 54; A'raf 
130, 141; Enfal 52, 54 ; Yusuf 6; ibrabim 6; Hwr 59, 61; Meryem 6; Neml 56; 
Kasas 8; Sebe' 13 ; <1afii 28, 45, 46; Kamer 34, 41. 

(185) Bakara 16, .282; Nisa 29 ; Tevbe 24; Nur 37; Fatir 29; Saff 10; Cum'a 11. 
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«Kim de Tagftt'u inkar edip Allah'a inamrsa .. . >> (Bakara, 256), «On
lar ki Tagftt'a ibadet etmekten ka<_;mmi§lar ve Aliah'a sigmmi§lar, i§te 
onlar i<;in miijdeler vard1r.>> (Ziimer, 17), «Kiifretmi§ olanlarm dost
lan ise Tagfttturo» (Bakara, 257), «Onlar Tagftt ile hiikmetmek isterler, 
halbuki ona kiifretmekle emrolunmu§lardiro>> (Nisa, 60) 0 Tagu.t; haddi 
a§an her §eyden ibaret oldugu i<;in; biiyiiciiy~. kahine, cinlere ve hay1r 
yolundan ahkoyan her §eye tagu.t ad1 verilmi§tiro (Rag1b, Miifredat, 
304- 305) 0

186 

Uff ( Jl ) : Kir ve tlrnak kesintisi gibi her tiirlii ho§ olmayan 

veya benzerleri i<;in kullamhro Ho§la§Ilmayan ve kotii goriilen her §eye 
uff deniro Nitekim Allah Teala bu anlamda §oyle buyurur : «Uff olsun 
size ve Allah'1 b1rak1p ta tapdlklanmzao» (Enbiya, 67) .187 

Ufuk ~'!I ) : «Onlara ayetlerimizi ufuklarda gosterecegizo» 

(Fussilet, 53) 0 <;evreye nisbetle ufki tabiri de kullamhro Comertlikte 

son raddeye ula§an ki§iye de aflk ( ~~·\ ) denir, ~evrede kaybolup 

giden ufuka benzetilerek bu tabir kullamhr. 188 

0 

Ummet ( ;...')'\ ) : Herhangi bir §eyin birle§tirdigi topluluktur. 

Bu §ey, bir zaman veya yer olabiliro Bu birle§tirici §ey istekle . veya 
boyun egerek olabiliro Cem'i iimem gelir. Nitekim bu manada Allah 
Teala §oyle buyurur : «Yerde yiiriiyen hi<; bir hayvan, iki kanadi-yle 
u<;an hi<; bir ku§ yoktur ki onlar da sizin gibi birer iimmet olmasmlaro>> 
(En'am, 6) 0 Yani her biri bir yol iizeredirlero Allah onlan tabii olarak 
bu yola miisahhar kllffil§tlro Kimi hayvan ag orer oriimcek gibi, kimi 
hayvan zahire biriktirir karmca gibi, kimi de kendi yiyecegini ara§
tmr ser<_;e ve giivercin gibi. Allah Teala : «insanlar bir tek iimmetti. 
Allah miijdeleyici ve korkutucu peygamberler gonderdi ve onlarla be
raber insanlarm ihtilafa dii§tiikleri §eylerde aralarmda hiikiim vermek 
i<;in hak kitaplar indirdi.>> (Bakara, 213) ayetin,deki iimmet kelime,c;i 
bir tek s1mf, tek bir yol anlaffilna geliro Bu biricik yol, kiifiir ve da
lalet yoluduro «Rabbin dileseydi biitiin insanlan tek bir iimmet yapar
du> (Hud, 118) ayetinde ise iman da tek bir iimmet demektir .• «i<;i
nizden hayra <;a~ran, iyiligi emredip kotiiliikten ahkoyan bir topluluk 
(iimmet) bulunsuno i§te onlar kurtulu§a erenlerdiro» (Zuhruf, 22) 0 Bu-

(186) Maide 64, 68; isra 60; Kehf 80; Bakara 15; En'Am 110; A'raf 186; Yunus 11; 
Mii'minun 75o · 

(187) tsra 23; Enbiya 67; AhkM 170 
(188) Necm 7; Tekvir 23; Fussilet 53. 
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rada topluluk, din anlamma gelmektedir. <eMuhakkak ki ibrahim ~ b?t§~ 
llba§ma hir iimmetti. Allah'a itaat ederdi. Ve o bir muvahhiddir.'lr 
(Nahl, 120) . Burada Allah'a ibadet konusunda bir topluluk yerine 
kaim olan bir ki§i say1hrd1 denmek isteniyor. Nitekim falanca ba§h
ba§ma bir kabiledir denilir ki bu manada k.ullamhr. <eHepsi bir de
gildir, onlardan secdeye va:r;.arak geceleri Allah'm ayetierini okuyup 
duran bir topluluk (iimmet) vard1r. >> (Al-i imran, 113). Yani bir ce
maat vard1r demektir. Zeccac burada istikamet anlammm' bulundugu
nu kabul ederek der ki, tek bir yola sahip topluluk vard1r denmek is
tenmi§tir. (Rag1b, Mufredat, 23) .18

9 

Ummi ( . '-""~\ ) : Yazamayan ve bir kitab1 okuyam1yan ki§iye 

ummi tabir olunur : ({Ummiler arasmda kendilerine ayetlerini okuyan, 
onlan temizleyen ve onlara kitab1 ve hikmeti ogreten bir peygamber 
gonderen O'dur.» (Cum'a, 2). Burada okuma yazma bilmeyen mana
sma kullamlmi§hr. Kutrub; iimmilerin gaflet ve cehalet erbab1 oldu
gunu, iimminin de gaflet ve cehalete mensub ki§i oldugunu sayler. 
Ummi, az bilgili olma anlamma da gelir. Ni~ekim Allah Teala :' i<'On~ 
!arctan bir k1sm1 iimmidirler, kitab1 anlamazlar. Birtak1m bahl §eyleif 'j 
onlar sadece zanneder dururlar.>> (Bakara, 78) buyurmaktadu:. Ferra·· 
der ki; bunlar kitap sahibi olmayan araplard1r. «Onlar ki ya:hlarmdaki 
Tevrat'ta ve incil'de yaz1h bulacaklan okuma yazma bilmeyen (iimmi) 
nebi olan Resule tabi olurlar.» (A'rat, 157). Burada yazma bilmeyen 
topluluga men9Ub anlamma geldigi soylenmi§tir. Tlpk1 avama men-; 
sub olan ki§iye iimmi dendigi gibi. Peygambere bu ismin verilmesi hi~ 
bir kitab1 yaz1p okumamasmdan dolayidlr denmi§tir. Bu ise peygam
ber i~in bir fazilettir. Qiinkii o h1fz1 ile gerekli giiven ve teminati ver:· 
mektedir. (Rag1b, Miifredat, 23, 24). 

. . 

Uzn ( .;;j~\ = Kulak) : Organ anlammad1r. Kazamn yuya!lak 

olmas1 bak1mmdan bu isim ona te§bih edilmi§tir. Duydugu §eylJr i~ok 
olan ve duydugunu soyleyen ki§ilere miistear olarak kulak tabiri kul
lamllr : «i~lerinden oyleleri de vard1r ki o her §eye kulak kesiliyor» 
diyerek peygambere eziyet verirler. <eDe ki o sizin i~in hay1r kulag-tdu.n 
((Onlardan seni dinliyor gibi olanlar da vard1r. Biz Kur'an'1 iyice 
anlamamalan i~in kalplerine perde ve kulaklanna agirhk koyduk.» 

•• .( \ • ' '• '" ' '~I • ' 

(189) Bakara· 128, 134, 141, 143, 213; Al-i imran 104, 110, 113; Nisa 4i; Maide 48, 66; · 
En'am-.38, 42, . .108; A'rB.f 34, 38, 159, 164, 181, 38, 160, 168; Yiinus 19, 47, 49; Hiid 8, 
48, us; Yiisuf 45; Ra'd . 30; H1cr 5; Nahl 36, 84, 89, 92, 93, 120, 63; Enbiya 92; 
Hac~ 34,''67 ;" Mii'miniin 43, 44, 52; Neml 83; Kasas 23,\· 75; Fabr 24, 42; Gafir 5; 
Sura 8; Zuhruf 22, 23, 33; Casiye 28 ; Aqkebut 18 ; Fussilet 25; Ahkaf 18. 
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(En'~m, 25). Burada onlann . duymamalarma degil, bilgisizliklerine 

·· i§ft-ret edilmektedir. Ezine ( 0~1 ) kelimesi ise dinledi anlammad1r. 

Nitekim in§ikak suresinde bu manada «Rabbma boyun egdiginde ki 
zate,n o boyun egecektir.» ·(in§ikak, 2) buyurulmaktad1r. Keza kulaga 
ili§en bilgi i<;in de izn kelimesi kullamhr. Bu manada Allah Teala §Oy
le, buyurur : «Boyle yapmazsamz, bunun Allah'a ve Peygambere kar§l 
bir harp ilan etme oldugunu bilin.» (Bakara, 279). izn ve ezan duyu
lan §ey i<;in de kullamhr. Bununla bilgi ifade edilir, <;iinkii kulak, biz
deki bilginin ba§lang~c1d1r. Bu anlamda Allah Teala §6yle buyurur : 
«Onlardan kimi de vard1r ki bana izin ver, beni fitneye dii§iirme der.>> 
(Tevbe, 49), <<Hani Rabbm onlan k1yamet giiniine kadar azabm en 
kotiisiine ugratacak olanlan muhakkak gonderecegini ilan etmi§ti.» 
(A'tat, 167). Muezzin ise her §eyi yiiksek sesle bildiren kimsedir. «Ve 
insanlan hacca !tagir.>> (Haec, 27), «Sonra bir miinadi §6yle seslendi.» 
Mi'zen; ezamn (ilamn) geldigi yerdir. izin ise bir §eyin miisaade edil
diginin a<;Iklanmas1d1r : «Biz bir peygamberi ancak Allah'm izniyle 
ittiba ·olunsun diye gonderdik.» (Nisa, 64). Buradaki izin irade ve emir 
anlammad1r. «iki ordu kar§lla§tlgl giin size gelen musibet, Allah'm 
f!mri (izni) ileydi.» · (Al-i imran, 166), «Halbuki bunlar, Allah'm izni 
olmad1k<;a o sihirle kimseye zarar verici degillerdi.» (Bakara, 102), 
<<Halbuki Allah'm izni olmad1k<;a onlara hi<; bir zarar veremez.» (Mii
ddele; 10). Buradaki izin kelimesinin bilgi anlamma oldugu soylenirse 
de, ilimle izin arasmda fark vardlr. izin ilimden daha ozeldir. Sadece 
fiili i§lerken ister ho§nut olsun, ister olmasm bir istek bulundugu hal
lerde izin kelimesi kullamhr. Nitekim bu bak1mdan Allah Teala §oyle 
buyurmaktad1r : «Allah'm izni olmadan hi<; bir kimsenin iman etmi§ 
olmas1 miimkiin degildir.» (Yunus, 100). Yani Allah'm irade ve me§iy
yeti demektir. «Halbuki bunlar Allah'm izni olmadlk<;a o sihirle kim
seye zarar verici degillerdi.» (Bakara, 102) ayetinde ise Allah'm bir 
bak1ma me§iyyeti vard1r. . 

isti'zan; izin talep etmektir. Nitekim Allah Teala buyurur ki: 
«Senden ancak· Allah'ave ahiret giiniine inanmayanlar ve kalpleri §iip
heye dii§iip §iiphelerinde bocalayanlar izin isterler.» (Tevbe, 45) .. ~ (Ra
gib, Mufredat, 14- 15) .1'0 

Vacib ( ~l_,ll ) : Viicub siib~ttur, vacib ise. birka<; §e~ilde . kul:~ 
lamllr : · 

(190) 
,ji'". 

Maide 45; Tevbe 61; Hakka 12; Lokman 7; Ytinus 59; Taha 109; NU.r 28, 36; 
Sebe' 12, 23; Nebe' 38; Yusuf 80; ~lira 21; Necm ·26; Tevbe 90; Nahl 84; Ahzab 53; 
Miirselat 36; A'raf, 58, 167; Ibrahim 1, 7, 11, 23, 25; Fussdet 47; Bakara 97, 102, 
249, 251; Al-i tmran 49, 145, 166; Nisa 25, 64; EnfM 66; Yunus 100; Ra'd 38; FA
br 32; Gafir 78; Miicadile 10; Ha~r 5; Te~abun 11; Kadr 4. 
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I __:: Mtilnkiiniin kar§lligi· olan vacib. Bu, oyle bir §eydir ki, onun 
ortadan kalktlg1 farzedilecek olursa, bundan muhal -meydana gelir. Bi
rin varhgmm ikinin varl~g1yla beraber olmas1 gibi. <;unku ikinin mey
dana gelip te birin ortadan kalkmas1 muhaldir. 

II - Yap1lmaymca yapmayana kmamay1 gerektiren §ey i<;in soy-
. . ' Ienilir. Bu da iki k1s1md1r. Birisi, akil bak1mmdan vacibtir ki; Allah'm 

birligini ve Peygamberi bilmenin v.acib olU§U gibi. Digeri ise, §eriat 
bakimmdan vacibtir, ibadetlerin vacib olU§U gibi. .. Bazilan da dediler 
ki vacib iki §ekilde soylenilir : Birincisi vacib ve laz1m olan §eyin kas
dolunmasidlr. BU vacibin mevcud olmama&I sahih olmaZ.ll Allah (c.c.) 
hakkmda «vticudu vacibdir>> soziimtiz gibi. ikincisi ise var olmak hak
kidir anlamma kullamhr. Fakihle:r:in vacib sozu ile kasdettikleri, ya:
pllmaylnca cezay1 gerektiren fiildir. (Rag1b, Mtifredat, 512) .191 

Va'd ( ~ _,JI ) : Hayuda veya §erde fayda veya zararda va'det-

me tabiri kullamhr. Vaid ise ozellikle §er i<;in kullamhr. ((Ve §eytan i§ 
bitince dedi ki muhakkak Allah size hak bir va'd ile va'd etti.>> (Ibra
him, 23), «Yoksa kendisine guzel bir va'dle va'detmi§ , oldugumuz gibi 
mi?ll (Kasas, 61), «Allah size <;ok <;ok ganimetler va'd etti.>> (Fe~h, 20), 
«Allah sizden iman etmi§ ve salih amel i§lemi§ olanlara va'd -etti ki. .. >> 
(Nur, 55), (Rag1b, Miifredat, 555) .192 

Va.hy ( I?" _,JI ) : H1zh i§arettir. Surati ihtiva ettigi i<;in vahyedil-

mi§ emir de tabir olunur. Bu, i§aretle tariz yolunda soylenen ,sozdtir. 
Bazan da terkibten ayn mucerred sesle veya baz1 organlarla veya ya
Zlyla i§aret edilerek olur ... Vahy, Allah'm peygamberlerine ilka ettigi 
soze denir. Velilerine ilham ettigi soze de denir... (Rag1b, Mtifredat, 
515) .193 

Vekil ( J::S _,JI ) : Vekele ( JS .J ) fiilinden ismi fail olup, ba§-

kasma guvenmek ve onu yerine vekil k1lmaktlr. <<All~:q., onlarm ima
mm artird1 da "Allah bize · yeter 0 ne gtizel Vekil'dir" ctediler.>> (.Al-i 
imran, 173), «Allah' a tevekkiil et, vekil olarak Allah yeter.ll .(Nisa, 81 ). , 

(191) Haec 36. 
(192) Nisa 122; Yunus 4, 48, 55-; Hud 65; Ra'd 31; ibrahim 22; tsra 5, 7, 104, 108; 

Kehf 21, 98 ; Meryem 54 ; Enbiya 9, 38, 97, 104; Neml 71; Kasas 13, · 61; Rum 6, 
60 ; Lokman 9, 33; Sebe' 29; Fabr 5; Yasin 48; Ziimer 20 ; Gafir 55, 77; Casiye 32: 
Ahkaf 16,17; Mulk 25; Tevbe lll; Nahl 38; Taha 86, 113; FurkAn 16; Kaf 20, '28, 
14, 45; tbrahim 14. 

(193) Enbiya 45; Necm 4; Sura 51; Hud 37 : Mii'minftn 27; Taha 114. · . • 
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<<De ki ben sizin iizerinize vekil degilim.>> (En'am, 66) : (Rag1b, Mtif
redat, 531) .194 

Ve~aset_ ( ~l.;_,ll ) : Veraset ve irs; sozle§me veya sozle§me ye

rine gec;en herhangi bir §ey olmadan bir tnillkiin sana intikalidir. 
Oliiden intikal eden o e§yaya miras ve irs adJ. verilir. (Rag1b, Miif
redat; 518). 

Yakin ( ~~ ) : Bilginin niteliklerindendir. Ma'rifetin ve dira

yetin iizerindedir. Yakini bilgi denilir de, yakini ma'rifet denmez. ilm'el
yakin, ayn el-yakin ve hakk el-yakin denilir. Bunlar arasmdaki fark
lar ba§ka bir kitapta zikredilmi§tir. (Rag1b, Miifredat, 552) .195 

~aratma ( JGJI ) : Halketme, aslmda halk dogru takdir et-

mektir. Ancak bir §~yi ash yokken ve belirli bir s1raya tabi degilken 
yoktan var etmek ic;in kullamhr : «Hamd, gokleri ve yeri yaratana, 
karanhklar~ ve aydmhklan var eden Allah'a mahsustur.n (En'am, 1), 
"0, goklerin ve yerin yaratamdu.n (Bakara, 117). Hak; bir §eyi bir 
§eyden var etmek ic;in de kullamhr : «Ey insanlar, sizi bir tek nefisten 
yaratan, O'ndan e§ini vareden ve ikisinden bir c;ok erkek ve kadm lire
ten Rabbinizden korkun.n (Nisa, 1), <tinsam; bir damla sudan yarat
tik.>> (Nahl, 4), «Andolsun ki biz insam, c;amurdan siizillmii§ bir ozden 
yaratttk.>> (Mii'minun, 13), «Andolsun ki, sizi yarattik, sonra size §e
kil verdik.>> (A'rat, 11), Cinleri de yalm bir alevden yaratmi~tir.>> (Rah
man, 15). Yoktan var etme anlammdaki yaratma, sadece Allah'a mah
sustur. Bunun ic;in Allah Teala ile digerleri arasm1 aYlrmak iizere §6y
le buyurulmu§tur : «Yaratan, yaratmayan gibi midir hi<;? )) (Nahl, 17). 
Hal degi§tirme §eklinde olan yaratmaya gelince, baz1 hallerde Allah 
Teala onu kendisinden ba§kalan ic;in de kullanm1§t1r. Nitekim Hz. isa 
hakkmda §6yle buyurur : «Hani sen benim iznimle hamurdan kU§ gibi 
bir §ey yap1yordun (yarat1yordun), ic;ine iifliiyordun da benim iznimle 
ku§ oluyordu.» (Maide, 110). 

Yaratma tabiri biitiin insanlar ic;in kullamlmaz, sadece uydurma ve 
yalan ic;in kullamhr; Nitekim Allah Teala §6yle buyurur : «Ash astan ol
mayan sozler uyduruyorsunuz (yaratiyorsunuz).>> (Ankebut, 17). De
nilirse ki; Allah Teala : "Yaratanlann en giizeli olan Allah'm §am ne 

(194) Al-i !mran 173: En'am 66, 102, 107: Yunus 108: Hud 12; Yusuf 66: Kasas 28 ; Zii· 
·· mer 41. 62: Sura 6; Nisa 81, 109, 132, 171; tsra 2. 54, 65. 68, 86; Furkan 43; Ah-

zab 3, 48 ; Miizzemmil 9. . 
(195) A'raf 100, 169; Nisa 11 , 12, 19: Meryem 6, 40, 80 : Sura 14 ; H1cr 23: Mii'minun 10; 

Enbiya 89; Kasas 5, 58. 
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ytice.dir.>> (Mti'mimln, 14) buyura_rak, yaratmaYl ba§kalan i~¥in de kul-
lanmi§tlr. Bu, Allah'tan ba§kasmm yaratma s1fatlyla nitelendirilme
sinin sahih alduguna delalet eder. Denilir ki; buradaki anlam uydu
ranlann en gtizeli manasmad1r veya «inand1klann §eklinde bir ifade
nin takdir edilmesi gerekir. Sanki §oyle denmek istenmi§tir; Bir ta
kim var edici ve icad edici bulunmaktad1r. Allah, -anlimn inancma 
gore- icad edicilerin en gu·zelidir. «Yaksa, Allah gibi yaratnias1 alan 
ortaklar buldular da yaratmalan birbirine mi benzettiler? De ki her 
§eyi yaratan Allah'tlr.» (Ra'd, 16), «Emredecegim Allah'm yarati§IDI 
degi§tirecekler.n (Nisa, 119). Denildi ki bunun manaSl Allah'm hiik
miinii degi§tirmeleridir. (Rag1b, Miifredat, 157). ;96 

Yetim ( ~~ ) : Btilllga ermezden evvei ~¥acugun babasmdan 

kapmas1d1r. Diger canhlarda ise anasmdan kapmad1r : «Seni yetim 
bulup ta bannd1rmad1 m1?» (Duha, 6), ccOnlar ki sevdiklerine yemek 

· yedirirler, miskinlere yetime ve esire.» (insan, 8), «Yetimlere mallan
m veriniz.» (Nisa, 2), «Yetimlerin mallanm zultim ile yfyeriler., siidece 
kannlarma ate§ yemektedirler.» (Nisa, 10), «Sana yetinilerden · sarar
lar, de ki anlar ir;in iyi davranmak daha hay1rhd1r.>> ;,XBakara, 220). 
Tek alan her §eye de yetim tabiri kullamhr. (Rag1b, Mtifredat, 550) .197 

Zekat ( ;\S )1 ) : Allah Teala'nm bereketi ile has1l alan ·geli§

medir. Bu geli§me hem dtinyevi, hem de uhrevi i§lerde alur: Bitki ge
li§ip artmca da bu tabir kullamhr. Nitekim Allah Teala §6yle ·b'uyurur : 
c·~imdi siz birinizi paramzla §ehre gonderin de yiyeceklere baksnl., han
gisi daha temizse (zekat) andan size getirsin.» (Kehf, 19) .' Bununla 
hangisi~in helal alduguna i§aret edilmektedir. 

·Zekat; insamn Allah'm hakk1 alarak malmdan fakirlere verdig;i 
~eydir. Bu vergiye zekat admm verilmesi anun artip bereketlenmesini 
istemekten veya nefsin anmp hay1r ve bereketlerle · geli§hrilmesi~den 
dalay1 alabilir. Ya da her ikisi birdendir. Qtinkti zekatta her iki hay1r 
da mevcllddur. Allah Teala Kur'an'da namaz ile zekat1 37 yerde birara-

(196) Bakara 164. 29, 228; Al-i imran 190, 191; Nisa 1, 119; A'raf 54, 69, 185; Yunus 4. 34. 
3, 5, 6; Ra'd 5, 16; ibriihim 19, 32; Kehf 51; Enbiya 33, 104; Mii 'minun 14, 17. 91 ; 
Neml 6, , 64; Ankebut 19, 20, 44, 61; Rum 11, 22. 27, 30, 8, 21; Lokmiin 10, 11. 25: 
Secde 4, 7. 10; Sebe' 7; Fahr 1, 16; Yasin 68, 79.- 36, 81; Ziimer 5, 6, 33; Gafir 57 ; 
~lira 29; Falak 2; A'lak 1, 2; Ley! 3; A'lii 2; K1yiime 38 ; Nuh 15; Miilk 2. 3/ 14; 
Talak 12; Kiif 15; isra 49, 51, 98, 99; Saffat 11; Naziat 27; Maide 18; En'!\m t 
73, 101; Tevbe 36; Hud 7; Nahl 3, 4, 48, 81; Taha 4; Nur 45; Furkan 2. 54, 59: 
Suara 166; Fuss1let 9; Zuhruf 9, 12; Casiye 22; Ahkiif 33; Necm 45 ; Rahman 3, 
14, 15; Hadid 4; Te~abun 3. 

(197) En'ain 152; isra 34; Fecr 17; Dului 9. G; Malin 2; insan 8; Beled 15; Kehf 82; 
Bakara 83, 177, 215, 220; Nisa 2. 3. 6, 8. 10, 36, 127; Enfal 41; Ha!1r 7. 
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da zikretmi§tir. «Namazlanmzi . k1lin, · zekatr 'da · verin.» · '-~B!l'kara, .43, 
82, 110). Nefsin temizlenmesi ve antilmasiyla insan diinyada ovgiiye 
deger niteliklere hak kazamr, ahirette de sevab ve miikatata mazhar 
olur. (Rag1b, Miifredat, 213) .198 

Zikr ( ..,S ~~ ) : Zikr denilince bazan onunla; nefsin elde etmesi 

gereken bilgileri koruma imkam kasdedilir ki bu durumuyla o hifz 
gibidir. Ancak h1fz, bilginin elde edilmesi, zikr ise elde edilen bilginin 
yeniden hazirlanmasl (hatirla:amasi) d1r. Kimi zaman da zikr; bir §e
yin goniilde veya hatlrda haz1r hale getirilmesi i~in soylenilmi§tir. Bu-

, nun i~in denilmi§tir ki; zikr iki zikrdir. Biri kalb ile zikr, biri de lisan 
ile zikrdir. Kalb ile zikrin iki k1srm vard1r. Birisi unutarak zikr (ha
tlrlama) digeri ise unutmadan zikr (hatirlama) ve h1fzm devam1 yo
luyla zikrdir. Zikr diye ifade edilen her soz lisan ile zikri ifade eder : 
«Andolsun ki size ic;inde iyilik bulun~n bir (zikr) kitab iridirdik. Hala 
akll erdiremiyor musunuz?n (Enbiya; 10), «i§te bu · da bizim ind~rdi
gimiz miibarek bir zikrdir.» (Enbiya, 50), ((Aram1zdan zikr ona m1 in
dirilmi§tir? Hay1r onlar zikrden §iiphelidirler.» (Sad, 8), «Sad. Ogut 
veren (zikr) Kur'an'a yemin olsun.» (Sad, 1), «Dogrusu bu sana ve 
kavmine bir oguttiir (zikr) .» (Zuhruf, 44), «Bilmiyorsamz zikr ehline 
sorun.» (Enhiya, 7), «Allah, size ger~ekten bir zikr indirmi§tir.» (Ta
lak, 1o). 

Denildi ki; zikr, burada Hz. Peygamberin/ vasf1d1r. tlpkl soz (keli
me) Hz. isa'mn vasf1 oldugu gibi. Qiinkii Hz. Peygamberin gelecegi 
ge~mi§ kitaplarda miijdelenmi§tir. 

Unutarak hatlrlama anlamma gelen zikr ise, §U ayetlerde varid 
oldugu §ekildedir : «Bak ben, kayallga vardigimizda ballgi unutmu
§Um. ~eytandan ba§kas1 onu bana unutturmadJ., (Kehf, 63). 

Kalb ve lisan ile birlikte zikrin ornegi ise §U ayet-i kerime'dir : 
«Atalarmizi andi~mz gibi hatta daha kuvvetli bir am~la (zikrle) Al
lah'i zikredin.» (Bakara, 200), «Arafattan geri dondiigiiniiz zaman 
Me§'ar-1 Haramm yanmda Allah'1 zikredin. 0 sizi hidayete ula§tlrdigl 
gibi siz de O'nu zikredin.1> (Bakara, 198), ((Andolsun ki · (zikrden), Tev
rat'tan sonra Zebur'da da yeryiiziine ancak salih kullanmm mir~sc;1 
oldugunu yazmi§tik.» (Enbiya, 105). Yani onceki kitaplardan sonra. 
uinsamn iizerinden uzun bir devreden oyle bir zaman gec;mi§tir ki o 
zikredjlmege deger bir §ey bile degildi.1> (insan, 1) . Yani Allah'm il-

(198) Nur 21; Meryem 19 ; Nisa 49; TaM 76; Fahr 18; A'la 14; Naziat 18; Bakara 43, 
83, 110, 177, 277; Nisa 77, 162; Maide ' 12, 55; · A'rar 156; Tevbe 5, 11, 18, 71 ; 
Kehf 81, 13, 31, 55; Enbiya 73; Haec 41, 78; Mii'minun 4; Neml 3, 37, 65; Rum 39: 
Lokman 4; Ahzab 33; Fussilet 7: Miizzemmil 20; Miicadile 13; Benrine 5. 
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minde mevcud olsa da bizatihi mevcud bir §ey degildi. «Ogiit ver. <;un
ku ogut (zikr) insanlara fayda verir.» (Zariyat, 55), «Allah'I zikretmek 
en buyUk §eydir. n (Sad, 43), (R8.g1b, Mufredat, 179) .1" 

Zina ( 1.:.)1 ) : ~er'i bir bag olmadan kadma yakla§maktlr. 

11Zina eden erkek ancak zina eden bir kadim veya mU.§rik bir kadm1 
nikahlar. Zina eden bir kadim da. ancak zma eden bir erkek nikahlar.•) 
(Nur, 3), «Zina eden erkekle zina eden kadmdan herbirine yuz sopa 
vurun.>> (Nur, 2), (Rag1b, Mufredat, 213) .200 

Zulm ( ~~ ) : Zulmet I§Iks1zhktlr. Nitekim Allah Teala §oyle . . 
buyurur : ((Allah onlann I§l~m giderdi de keridilerini karanhklar ~e
risinde gormez halde b1rakt1.>J (Bakara, 17), ((Allah, iman etmi§ olan;. 
!arm dostudur ... Onlan karanhktan aydmhga ~1kanr.>> (Bakara, 257), 
uSizi karamn ve denizin karanhklannda kim dogru yola goturur?» 
(Neml, 63). Zultimat ile cehi.let, §irk, fas1kl1k kasd olunur. Nur ile de 
bunlarm tersi ifade edilir... Zulm; lugat ehli ile, bilginlerden ~oguna 
gore; bir §eyi mahsfts olmayan yerine, noksan veya fazlasiyla, vaktinde 
veya yerinde, vaktini veya yel'ini · degi§tirerek koymakt1r. Bunun i~in 
vakitsiz su verildiginde zulmettin tabiri kullamhr. Sute ve toprag1 yer
siz kazmaya da zulm tabiri kullamhr. Bir yerden ~1kan topraga da za
lim ad1 verilir. Zultim; dairenin noktas1 yerine ge~en hatt1 tecavuz et
mektir. Tecavuzun azma veya ~oguna zulUm ad1 verilir. Bunun i~in 
buyUk ve ku~Uk gtinahlarda da zultim tabirleri kullamlinl§tlr. Bu se
beple Hz. Adem'e eniri tecavtiz etmesinden dolayt zallrli denilmi§tir. 
iblis'e de zalim denmi§tir. Ancak her iki zulm arasmda ' buyuk mesa
feler vardir. ·Ba.ZI hikmet sahipleri demi§lerdir ki zultim u~tur : 

~ .~ ·. 

I - Birisi insan ile Allah arasmdaki zulumdtir ve bunun en bu
yugu kuftir, §irk ve nifakt1r. Allah Tei.la'mn : «Muhakkak ki §irk bu
yUk bir zul~diir.n (Lokman, 13), «Dikkat edin Allah'm la'neti zilim
.ler U.Zerinedir.» (Hud, 18), «Zilimler i~in elim bir , a~b haZirlanrm§
br.» (insan, 31) ayetlerinde bu mana kasdedilmi§tir. ' 

· II - insanla ba§kalan arasmda olan zultim, §U ayet-i kerime'de 
bu kasdedilmi§tir : «Ve Allah zilimleri sevmez.>> (Al-i imran, 57, 140), 

(199) Al-i lmran 58, 135, 191; Maide 91; A'raf 69; Yusuf 42, 104; Ra'd 28; H1cr 6, 9; 
Nahl 43, 44; Meryem 2; Enbiya 2, 7, 24, 36, 42, 50, 105, 48; Ntir 37; Furkan 18, 29; 
Suari 5, 227; Ankebut 45; Yasin 11, 69; Sid 1, 8, 32, 49, 87; Ziirner .. 22, 23; Fussi
let 41; Zuhruf 5, 36. 44; Kamer 22, 25, 32, 40; Hadid 16; Miicidile 19; Cum'a 9; 
Miinifili:Qn 9; Kalem 51, 52; Cinn 17; Tekvir 27; Bakara 200; Kehf 10: 83; Tiha 99, 
113; Ahzab 21. 41; sartat 3, 168, 13; Talik 10; MiirseiAt 5; A'Ia 15; Carir 44; 
Haec 28, 34; Nisa 142; En'ain 138. 
lsri 32; Ntir 2, 3. 

Tefstr, C. I, F. 37 
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((Kim de zulmedilmi§ olarak olduliiltirse biz onun velisi i~in bir. yetki 
kllmi§IZdir.)) (isra, 33). 

III - Ki§i ile nefsi arasmdakf zulum. ~ ayet-i kerimelerde bu 
tur zulum kasdolunmu§tur : «Ve o, nefsine zulmetmi§ olarak bah~e
sine girdi.)) (Kehf, 35), «Onlardan bir ktsmt kendi nefsine zulmedicidir, 
bir ktsrm ise orta yolu tutar ... )) (Fattr, 32), «Dedi ki, Rabbtm dogrusu 
ben nefsime zulmettim.)) (Bakara, 231). Aslmda her u~ zuliim de ki
§inin nefsine zulmdur. Zira insan, · daha zulmet~eyi kasdeder . etmez . 
· kendi nefsine zulmetmi§ olur. Oyleyse zalim kendi nefsine zulum ile 
i§e ba§lamaktadlr. (Ragtb, Mufredat, 316) .201 

Zuhd ( .lA )1 ) : Az §ey. Zahid ise az §eye raz1 olan ve bunu is
teyen 1ki§idir : «Ve onlar bu konuda zahidlerden idi.>> (Yftsuf, 30), (Ra
gtb, Mufredat, 215) .202 

-SON-

(201) Bakara 231, 59, 150, 165, 35, 95, 124, 145, 193, 246, 258, 270; Kehf 87; Neml 11, 52, 
85; Al-i imran 135, 57, 86, 140, 151, 192, 108, 117, 161, 25; Nisa 64, 168, 160, 77, 
124, 10, 30; En'am 45, 82, 131, 169; A'rAf 103, 162, 165, 5, 19, 41, 44, 47, , 148, 150; 
Enfal 25, 54; Yunus 13, 52; Hud 37, 67, 94, 101. 113, 116, 18, 31. 44, 83; IbrAhim 44, 
45, 13, 22, 27; Nahl 85; lsra 59; Kehf 59, 29, 50, 87; TaM 111. 112; Enbiya 3. 14, 
29, 46, 59, 87, 97; Haec 25; Mii'miniln 27, 28, 41, 94; FurkAn 4; Suara 227; Neml 11, 
14, 52, 85:. Ankeblit 31, 46; Rftm 29, 57; Loianan 13; Sebe' 19, 42; sarrat 22; Zii
mer 47, 51; Gafir 17, 31; Zuhruf 65; Ahkat 12; Zariyat 59; Tlir 47; MAide 29, 51, 
72, 107; En'am 33, 52, 58, 68, 129, 144; Tevbe 19, 47, 109; Ynnus 39, 85, 106; Ytt
suf 75; H1cr 78, 82; Meryem 72; Haec 53, 71; Furkan 37; Suara 10, 209; Kasas 21, 
25, 40, 50; Fabr 37; Saffat 63; Ziimer 24; Fabr 18, 52; Slira 21. 22. 40, 44, 45; 
Zuhruf 76; Casiye 19; Ahkaf 10; Ha§r 17; Saff 7; Cum'a 5, 7; Tahrim 11; Ka
Iem 29; NUh 24, 28; lnsan 31. '•.j· 

(202) Xu,suf 20. 
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